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Documentaire Jan Sluijters, schilderbeest

^ Gibbs Farm-Nieuw Zeeland: twee echte giraffen en één kunstwerk (rechtsboven).
Televisieserie Museumgasten

Opdrachtfilm De moderne mecenas

< Madame Audouy,
verzamelt
symbolistische
kunstDario Fo, kwekers in de kunst
Première
Mediafonds
documentaire

Fotoproject Zeezucht
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Documentaires 2001-2011

Ervaring
Regisseur
Al vele jaren regisseer ik: 30 documentaires en
talloze televisieseries voor de publieke omroep.
Tien jaar musea bezocht met bekende Nederlanders. Specials geregisseerd over kunst en cultuur.
Teams aangestuurd in binnen- en buitenland.
Beslissingen genomen, oplossingen bedacht.

Filmer

Televisieserie Drie Koningen Van Oranje

Een nieuwe vaardigheid heb ik me eigen gemaakt:
door technische ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk films geheel of gedeeltelijk
zelf te maken: regie, camera, geluid en montage.
Met kleine budgetten toch iets moois maken.
Ik heb de ervaring en de kennis hoe dat het
beste kan. Zo draaien mijn films maandenlang
bij tentoonstellingen. Of worden kunstenaars
bekender.

televisieseries (2000-2011)

Kunstenaar
Ik heb eigen projecten geïnitieerd. Zoals het
fotoproject: Zeezucht. Is drie keer geëxposeerd
in een museum. Twee fotoboeken gemaakt. Een
met foto's en columns. Ook nu weer: met beelden
een verhaal vertellen, een ervaring overbrengen.
Vrije film De wereld van Arie Schippers

Première Mediafonds documentaire Dario Fo, kwekers in de kunst

Fotoproject Zeezucht
-9-
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Ervaring

Documentaire over Waterloo

televisieseries (2000-2011)

AVRO-serie Museumgasten

Zeezucht expositie in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen

Documentaire over Stoomschip Rotterdam
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Documentaires 2001-2011

Werkwijze
Kijken
Ieder onderwerp is anders. Niet ieder onderwerp
is visueel. Daarom kijk ik eerst uitgebreid. Luister
ik naar soms te lange verhalen.

Kiezen
Pas dan ga ik kiezen. Verbeelden. De verhalen
samenvatten. De kern benadrukken.

Vertellen
Een mooi, ademend filmverhaal vertellen. Dat
je pakt. Waarin de kijker met mensen meeleeft.
Documentaire Jan Sluijters, schilderbeest

Televisieserie Museumgasten

Opdrachtfilm De moderne mecenas

Televisieserie
Museumgasten
Première Mediafonds
documentaire Dario Fo, kwekers in de kunst

Opdrachtfilm
moderne mecenas
FotoprojectDe
Zeezucht
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Documentaire Jan Sluijters, schilderbeest

Televisieserie Museumgasten

Opdrachtfilm De moderne mecenas

Televisieserie
Museumgasten
Première Mediafonds
documentaire Dario Fo, kwekers in de kunst

Opdrachtfilm
moderne mecenas
FotoprojectDe
Zeezucht
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2016-2017
televisieseries (2000-2011)
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2001-2011
Documentaires

Tuinen van verwondering
Na twee jaar voorbereiden kan Ernst Veen, ouddirecteur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage in
Amsterdam een droom verwezenlijken: de kijker
meenemen naar de mooiste beeldentuinen ter
wereld. Die bevinden zich in Zuid-Frankrijk, Italië,
Japan, Amerika, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Op al
die plaatsen hebben vermogende particulieren
al decennialang kunst en natuur samengebracht
in een duizelingwekkende combinatie. Ernst
Veen bezoekt de tuinen en hoort de verhalen
achter de kunstwerken en de tuinen.
Producent van de zesdelige serie is De Haaien,
ook verantwoordelijk voor de vpro reisserie
over China. Naar een concept van Gijs van
Tuyl, oud-directeur van het Stedelijk Museum
in Amsterdam.De ntr zendt de serie uit, regie
Paul Kramer.

- 19 -

P

Paul Kra
regie voo

Documentaires2016-2017
2001-2011
Documentaires

Betje Wolff
Het Betje Wolff museum in Middenbeemster
trekt weinig bezoekers. Samen met Gijs Bakker
en de vrijwilligers ontwikkelen we een strategie
om het museum beter op de kaart te zetten.
Betje Wolff woonde twintig jaar in de Beemster.
Ze was getrouwd met een dominee die haar vader
kon zijn. In de Beemster begon ze te schrijven.
Later publiceerde ze, samen met Aagje Deken,
de brievenroman Sara Burgerhart. Die schetst
een bijzonder beeld van de verhoudingen in het
18e eeuwse Nederland en behoort nog steeds tot
de hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur.
Voor het museum wordt een film ontwikkeld
die het onbekende leven van Betje in de Beemster schetst.
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2001-2011
Documentaires

Arie Schippers exposeert
ARIE SCHIPPERS EXPOSEERT

EEN FILM VAN PAUL KRAMER

P

Na Making Mandela en De wereld van Arie Schippers blijft Paul Kramer kunstenaar Arie Schippers
volgen voor de derde film Arie Schippers exposeert.
Zijn Parijse expositie komt naar de Kunsthal
in Rotterdam. Hij krijgt een tentoonstelling
in Villa Mondriaan in Winterswijk, waar zijn
schilderijen van de randen van de stad naast die
van Mondriaan hangen. Hij wordt op de radio
geïnterviewd door Mieke van der Weij. Krijgt
grote artikelen in de Volkskrant en in De Groene.
Hij wordt de stadstekenaar van Amsterdam
met een tentoonstelling in het Stadsarchief
van Amsterdam. En krijgt uit handen van Wim
Pijbes de Sascha Tanja penning.
De drie films samen geven een een uniek en
samenhangend beeld van een kunstenaar die de
kijker -en zichzelf- steeds blijft verrassen. Een
deel van de film draait vanaf 26 mei 2016 op de
expositie over stadstekenaars in het Stadsarchief
van Amsterdam.

Paulmet
Kramer
Vechtstraat
97-1 1079 JC Amsterdam T 020-661
93 M 06-510 326 15
dank
aan KUNSTHAL-ROTTERDAM
VILLA01MONDRIAAN-WINTERSWIJK
regie voor televisieseries & documentaires

HAAGS HISTORISCH MUSEUM-DEN HAAG STADSARCHIEF AMSTERDAM
productie, regie, camera, geluid & montage Paul Kramer
© beelden, schilderijen & tekeningen Arie Schippers © film Paul Kramer 2016
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De pier

DE PIER

TITELMUZIEK
MET DANK AAN

E E N F I L M VA N PA U L K R A M E R

E R I C V L O E I M A N S ' O L I V E R ' S C I N E M A PA RT 1 & 2

B E Z O E K E R S , O N D E R N E M E R S , K U N S T E N A A R S , B E W A K E R S & E I G E N A R E N VA N D E P I E R VA N S C H E V E N I N G E N

F OTO A F F I C H E TO M RO E L E V E L D

Een pier is een kwetsbaar bouwwerk. Jarenlang
staat hij bloot aan de kracht van wind, zout en
water. Een pier is ook een romantische plek. De
bezoeker waait er uit en staart er over de zee. Voor
een badplaats heeft een pier iconische waarde.
In 2013 gaat de pier van Scheveningen failliet. De
brandweer vindt hem te gevaarlijk en sluit hem
af. Hij wordt uiteindelijk voor drie miljoen euro
verkocht aan nieuwe eigenaren. Die beginnen
een grootscheepse renovatie. In augustus 2015
gaat de pier weer open voor publiek. Lukt het
deze keer wél om er een populaire attractie van
te maken? Weten de bezoekers de pier te vinden?
Overleeft de pier de zwaarste zomerstorm ooit?
Paul Kramer legt met zijn camera vast hoe de
pier van Scheveningen na het faillisement is
veranderd. De poëtische film van 61 minuten
vormt het sluitstuk van het Zeezucht project,
waarvoor hij eerder - in foto's - verbeeldde wat
de mens aan zee zoekt.

G E M A A KT VO O R H E T KU N ST P RO J ECT Z E E Z U C H T

(C) PA U L K R A M E R 2 0 1 6
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Première in Zuiderstrandtheater op 23 maart 2016
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Projecten
2012-2015
televisieseries (2000-2011)
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2001-2011
Projecten 2012-2015

Iris Le Rütte Ik dicht me bij je

Iris Le Rütte: Ik dicht me bij je
Iris Le Rütte is beeldhouwer, tekenaar én dichter.
Ze maakt bronzen beelden, die in musea en in de
openbare ruimte staan. En ze schrijft gedichten
vergezeld van breekbare pentekeningen.
Iris exposeert haar beelden en gedichten in
museum Beelden aan Zee in Scheveningen van
30 november 2015 t/m 7 februari 2016. De film
van 17 minuten draait op haar tentoonstelling.
Hij toont Iris aan het werk in haar atelier in Amsterdam waar haar gedichten tot leven komen.

Een film van Paul Kramer

P

Paul Kramer Vechtstraat 97-1 1079 JC Amsterdam T 020-661 01 93 M 06-510 326 15
regie voor televisieseries & documentaires

gedichten gelezen door Alfred Verhoef regie, camera, geluid & montage Paul Kramer © gedichten, tekeningen & beelden Iris Le Rütte © film Paul Kramer 2015

affiche Iris.indd 1

18-11-14 20:55
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Beelden
van de Raad

Beelden van de Raad
De Raad van State eert zijn koninklijke voorzitters in een nieuwe, openbare beeldengalerij
in Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Willem van
Oranje, Willem I,II en III, Wilhelmina, Juliana
en Beatrix en Koning Willem-Alexander staan
er naast elkaar. Beeldhouwer Eric Claus krijgt
de opdracht de koppen van Willem van Oranje
en Willem-Alexander te maken. Van Willem I,II
en III zijn bustes beschikbaar, maar die blijken
te groot. Claus snijdt de koningen bij en laat ze
opnieuw gieten in een sprookjesachtige gieterij
in het limburgse Beek.
De film van 50 minuten van Inge le Cointre en
Paul Kramer volgt het ontstaan van de koninklijke etalage en vertelt wat het werk van de Raad
van State al eeuwen betekent: het hoogste recht
spreken in geschillen tussen burgers en overheid
én de regering onafhankelijk adviseren bij het
invoeren van nieuwe wetten. ntr Schooltv zet
twee 6 minuten clips uit de film op haar site. Zie
ook www.beeldenvanderaad.nl.

De Raad van State eert
zijn koninklijke voorzitters
en Willem van Oranje
een film van Inge le Cointre & Paul Kramer
- 31 -
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WATERLOO

Waterloo, dagboek van een veteraan

DAGBOEK VAN EEN VETERAAN

De betovergrootvader van Paul Rem, Jan Rem,
vocht twee eeuwen geleden, in juni 1815, in de
Slag bij Waterloo. Hij beschrijft de gruwelijke
veldslag in een dagboek. Het doet verslag van
de strijd en het leven van de soldaten. Waarom
overleefde Jan Rem de Slag wél en stierven
honderden maten? Met welke wapens en volgens welke taktiek werd de strijd gevoerd? Hoe
werden de gewonden behandeld? Wat was de rol
van Napoleon? Met een gedrukt exemplaar van
het dagboek uit de bibliotheek van het Rijksmuseum maakt Paul Rem twee eeuwen later
een tocht over de slagvelden, in de voetsporen
van Jan Rem.
Een 50 minuten documentaire voor omroep max,
gemaakt door Inge le Cointre en Paul Kramer.
Producent is Sarphati Media-Erica Reijmerink.
Première 19 juni 2015 in het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg. Daarna vertoningen in
de Hermitage en het Rijksmuseum in Amsterdam. max zendt de film uit op op 2 oktober 2015.

"We werden bijna verstikt door de
kruitdamp. Het was niet mogelijk een
stap te verzetten zonder op een gewonde
kameraad of een lijk te trappen.
Het gejammer van de gewonden en de
stervenden was afschuwelijk."

EEN FILM VAN INGE LE COINTRE & PAUL KRAMER

Première in Nationaal Militair Museum op 19 juni 2015

CAMERA VINCENT RUIJTER GELUID MAARTEN TIELEMANS PRODUCENT ERICA REIJMERINK SCENARIO & REGIE INGE LE COINTRE REGIE & MONTAGE PAUL KRAMER
MET DANK AAN NATIONAAL MILITAIR MUSEUM, RIJKSMUSEUM, NATIONAAL ARCHIEF, NEDERLANDS MILITAIR HISTORISCH INSTITUUT
DEZE FILM KWAM TOT STAND MET STEUN VAN COBO EN OMROEP MAX
affiche Waterloo v3.indd 1

30-04-15 13:28
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Documentaires
2001-2011

De wereld van Arie Schippers
In 1977 krijgt de 24-jarige kunstenaar Arie Schippers de Prix de Rome, een prijs voor talentvolle
kunstenaars. Bijna veertig jaar werkt hij aan een
omvangrijk oeuvre van tekeningen, schilderijen
en beelden. In 2012 voltooit hij in Den Haag het
3,5 meter hoge Nelson Mandela monument.
Begin 2015 exposeert hij zijn werken op papier
in de Fondation Custodia in Parijs. En herfst
2015 in de Kunsthal in Rotterdam.
Paul Kramer volgt Arie Schippers vier jaar. In
De wereld van Arie Schippers toont hij een van de
meest veelzijdige Nederlandse kunstenaars van
de laatste decennia. Door de expositie in Parijs
komt er overal werk tevoorschijn: schetsboeken,
dierentekeningen, portretten, landschapsschilderijen en beelden. Hij werkt acht jaar aan een
reusachtig doek.
De documentaire van 63 minuten draait van
12 september t/m 29 november 2015 op Aries
tentoonstelling in de Kunsthal, Verf wordt vogel.
Een 17 minuten versie is te zien in Parijs op de
expositie Arie Schippers entre notation et rêve.

DE WERELD VAN ARIE SCHIPPERS

EEN FILM VAN PAUL KRAMER

P
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met dank aan Dirk Berghout-dordrecht Buitenwerkplaats-Starnmeer FonDation CustoDia-ParijS ger luijten gaëlle De BernèDe noepy testa
gijsBert van Der wal MuseuM BeelDen aan Zee-Scheveningen rkD-neDerlanDs instituut voor kunstgesChieDenis-den haag
Productie, regie, camera, geluid & montage paul kraMer © beelden, Schilderijen & tekeningen arie sChippers © film paul kraMer 2015

affiche Arie Schippers 6.indd 1

11-03-15 23:44
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Sieger-White Award 2014
De prijs van € 25.000 komt uit de nalatenschap
van het schildersechtpaar Fred Sieger en Helen
Sieger-White. Iedere twee jaar wordt hij uitgereikt
aan een jonge kunstenaar uit het oosten van het
land om een tentoonstelling in de Randstad en
een publicatie mogelijk te maken.
In 2014 is Kim van Norren de gelukkige. Ze exposeert in galerie Cokkie Snoei in Rotterdam,
brengt een kloek boek uit van haar werk en
bedenkt een app waarmee ze de songteksten
die het uitgangspunt voor haar schilderijen
vormen ook hóórbaar maakt.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds laat een kort
filmpje over de prijs maken, om meer mensen
te inspireren een Fonds op Naam bij hen onder
te brengen. Daarnaast maakt Inge le Cointre al
onze eerdere films over Fonds op Naam stichters
geschikt voor vertoning op de website van het
Cultuurfonds.
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Projecten 2012-2015

Doe even normaal
In de tiendelige serie voor de NTR portretteert
Johan Overdevest steeds twee patiënten met
een psychiatrische aandoening. Ze hebben
jarenlang last van de ziekte, het verandert hun
leven ingrijpend. Maar steeds vaker kan de
psychiatrie helpen om het leven van patiënten
dragelijker te maken, o.a. met medicijnen en
met psychotherapie.
De serie behandelt o.a. de posttraumatische
stress stoornis PTSS, angststoornissen, autisme,
depressie, borderline, bipolaire stoornissen
en schizofrenie. Eén aflevering gaat over de
behandeling van mensen in een TBS instelling. Psychiater Robert Schoevers geeft iedere
aflevering informatie over de ziekten.
Regisseur Richa Veldhuis bleek te weinig tijd te
hebben om de montage te doen. Paul Kramer
monteerde acht van de tien afleveringen met
editors Paul de Heer en Allard Detiger. De tien
programma's van 25 minuten zijn uitgezonden
bij de NTR tussen 18 en 29 augustus 2014, op
werkdagen 's avonds op Npo 2.
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GARDENS

OF

Gardens of Wonder

WONDER

Oud-directeur Ernst Veen van De Nieuwe Kerk
en de Hermitage Amsterdam is al jaren gefascineerd door tuinen waarin natuur en kunst
elkaar versterken. Voor een televisieserie over
landschapskunst bezoekt hij de Gibbs Farm in
Auckland, Nieuw Zeeland. Hier laat miljonair
Alan Gibbs al sinds 1990 wereldvermaarde
landschapskunstenaars werk maken voor zijn
400 hectare grote landgoed.
De filmploeg verblijft een kleine week op de
farm en wordt door Gibbs rondgeleid langs de
reusachtige werken van o.a. Anish Kapoor en Sol
LeWitt. De Nederlandse kunstenares Marijke de
Goey plaatst er haar 15 meter hoge Tango Dancers.
Ernst Veen loopt tussen de kunstwerken samen
met de lama's, ossen, zebra's, giraffen en struisvogels. Hij bekijkt de 24 werken én de natuur
ook vanuit Gibbs' helicopter.
Een onderwerp van een kwartier in Ivo Niehes
TV show op 6 april 2014 trekt twee miljoen kijkers. Er is een pilot van 50 minuten gemonteerd
om een zesdelige serie van de grond te krijgen.

Gibbs Farm Ne w Zealand
Art meets nature
affiche Gardens of Wonder.indd 1

13-03-14 13:57
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GARDENS

OF

WONDER

Dario Fo, kwekers in de kunst

Gibbs Farm New Zealand
A rt me e t s nat ure
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Documentaires
2001-2011
Projecten 2012-2015

Dario Fo, kwekers in de kunst
In de kassen van het Westland, onder de rook
van Den Haag, wordt op hoog niveau muziektheater gemaakt. Het gezelschap Dario Fo leidt
haar amateurs op, op theaterschool Koperen
Kees. Zo leren ze samen met professionals in
musicals en klassieke opera's te spelen. Toch
staat het voortbestaan van Dario Fo onder druk.
Subsidies zijn niet langer zeker.
Dario Fo probeert een opera over het gezonken
cruiseschip de Costa Concordia te maken.Kan
het gezelschap nog kunstzinnige producties
maken? De groep wordt twee jaar op de voet
gevolgd in de Mediafonds documentaire voor
Omroep West, Dario Fo, kwekers in de kunst.
Uiteindelijk weet Dario Fo door te dringen tot
het Concertgebouw in Amsterdam met een
uitvoering van de Dreigroschenoper. Idee GerritJan Hofsté, scenario Tom Rooduijn, producent
Interakt-René Mendel, regie Paul Kramer. Ook
de Italiaanse naamgever en Nobelprijswinnaar
Dario Fo werkt mee aan de film van 64 minuten.

scenario & regie Paul Kramer camera Martijn Tervoort & Paul Kramer geluid Menno Euwe, Marc Frinking & Eric de Roode montage Vera Jong
geluidsmixage Alan van Ramshorst & Lennart Kleinen - KlevR Sounddesign voice-over Jaap Spijkers kleurcorrectie Gerhard van der Beek- Cinemeta
projectbegeleiding Omroep West Ton Mallo & Jan-Willem Husken naar een idee van Gerrit-Jan Hofsté met speciale dank aan Tom Rooduijn
met dank aan vrijwilligers en team van Dario Fo, ondernemers in de kunst, Theaterkoor Dario Fo, leraren en leerlingen Theaterschool Koperen Kees,
Asko | Schönberg, Concertgebouw- Amsterdam, Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck, Wim Kooper (luchtopnamen), VPRO 3 voor 12
productie Italië Lidy Peters productie Marah Luthien Haan producent René & Mira Mendel - Interakt © Interakt 2014

Première in De Naald - Naaldwijk op 18 maart 2014
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Dario Fo, kwekers in de kunst
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MAKING

MANDELA

Making Mandela (1)
Eind 2010 vraagt de Stichting Standbeeld Nelson
Mandela aan de kunstenaar Arie Schippers om
een gelijkend, 3,5 meter hoog beeld van Nelson
Mandela te maken. Het monument komt in Den
Haag te staan, naast het Omniversum. Arie kiest
een historisch ogenblik, 11 februari 1990, wanneer
Mandela na een gevangenschap van 27 jaar op
Robbeneiland zijn vrijheid tegemoet loopt. Het
monument noemt hij: Long Walk to Freedom.
De film toont de precisie en de volharding
waarmee Arie twee jaar aan het beeld werkt. Hij
volgt alle stappen van het ontstaansproces, van
de schetsen van Mandela's hoofd tot de kleine
versie van pur-schuim. Van het vergroten van
het beeld, het spectaculaire gieten van het brons,
tot aan de emotionele onthulling door aartsbisschop Desmond Tutu.
De film van 30 minuten is van 8 juni t/m 30 september 2012 in hd te zien in de Cinema aan Zee
van Museum Beelden aan Zee in Scheveningen,
als onderdeel van de tentoonstelling over het
maken van het Mandela Monument.

Een beeld van Arie Schippers

Een film van Paul Kramer
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MAKING

MANDELA

Making Mandela (2)
Na de expositie van Arie Schippers in Museum
Beelden aan Zee moet het grote Mandela beeld
nog worden geschilderd, geplaatst en onthuld.
Voor de onthulling komt in september 2012
aartsbisschop Desmond Tutu naar Nederland.
De film van 30 minuten groeit met nieuwe opnamen uit tot 50 minuten.
Als Nelson Mandela op 5 december 2013 plotseling overlijdt gooit avro Kunstuur haar programmering om. De documentaire vult op 7
december 2013 het hele Kunstuur en wordt op
14 december herhaald. Museum Beelden aan
Zee vertoont de lange versie van de film weer
enige tijd in haar museum bioscoop.

Een beeld van Arie Schippers

Een film van Paul Kramer
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Drie koningen Van Oranje
In 2013 viert Nederland dat het koninkrijk twee
eeuwen bestaat. Dat begon met de terugkeer van
koning Willem i naar Nederland in 1813.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds vraagt drie
historici de wetenschappelijke biografieën te
schrijven over de eerste drie koningen, koning
Willem i,ii en iii. Jeroen Koch, Jeroen van Zanten
en Dik van der Meulen werken vanaf 2009 aan
de lijvige boeken.
Ze krijgen toegang tot belangrijke bronnen in
het Koninklijk Huis Archief. Ze bezoeken samen
met presentator Paul Rem plaatsen waar zich
historische gebeurtenissen hebben afgespeeld,
zoals de paleizen in België of de slagvelden van
Waterloo. Ze hebben tot in St. Petersburg inzage
in belangrijke correspondentie. Zo krijgen de
biografen inzicht in de levens van hun koningen
en hun invloed op Nederland: koning Willem i
de Kanalenkoning, koning Willem ii de Held van
Waterloo en koning Willem iii Koning Gorilla.
Inge le Cointre en Paul Kramer maken voor
omroep max een serie van 3 x 35 minuten, iedere aflevering over één koning. Er is gefilmd in
Nederland, België en Rusland. Op 29 november
2013, de dag van de eerste uitzending, neemt
koning Willem-Alexander in De Nieuwe Kerk
in Amsterdam de boeken in ontvangst. Deel
2 en 3 worden op prime time uitgezonden op
vrijdagavond 6 en 13 december 2013. De ntr
zendt een korte versie van 3 x 15 minuten uit.
In juli 2015 wordt de serie herhaald, ook op het
documentaire kanaal npo Doc. Producent is
Erica Reijmerink van Sarphati Media.
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Veel publiciteit voor Drie Koningen

Boekpresentatie aan Koning Willem Alexander - Nieuwe Kerk 29 november 2013
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Den Haag
Sporen van Oranje

Den Haag, sporen van Oranje
Het Huis van Oranje heeft een hechte band met
Den Haag. Hoe de Oranjes ook invloed hebben
gehad op de ontwikkeling van de stad is te zien
in de film Den Haag, sporen van Oranje. We zien
de paleizen, de parken, de bomenlanen en vele
monumenten, van het Willemspark tot Paleis
Noordeinde, van de Scheveningseweg tot de Ridderzaal. De film is een ode aan de stad Den Haag.
Centrale verteller Paul Rem, kunsthistoricus en
conservator van Het Loo, leidt de kijker rond in
de enige echte hofstad van Nederland.
De film van 53 minuten is gemaakt door Inge
le Cointre en Paul Kramer in opdracht van de
gemeente Den Haag. De aanleiding is de Open
Monumentendag 2013, met als thema Macht
en Pracht, en de viering van 200 jaar Koninkrijk
der Nederlanden. De film gaat, op hd, feestelijk
in première in de bioscoop Pathé Buitenhof.
Omroep West zendt de film uit op 29 december
2013, de ntr op 20 maart 2014.

DE FILM IS GEMAAKT IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE DEN HAAG
IN HET KADER VAN OPEN MONUMENTENDAG 2013
EN DE VIERING VAN 200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

affiche Den Haag 3.indd 1

EEN FILM VAN INGE LE COINTRE & PAUL KRAMER
VERTELLER DR. PAUL REM, CONSERVATOR PALEIS HET LOO
PRODUCENT SARPHATI MEDIA

Première in Pathé Buitenhof op 12 september 2013
18-06-13 21:53
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Jodendom, een wereld vol verhalen
De Nieuwe Kerk in Amsterdam is van 17 december 2011 t/m 15 april 2012 het toneel van
de kunst en de cultuur van het Jodendom. Er
zijn 500 bijzondere voorwerpen te zien, zoals
een fragment van de Dode Zee rollen en schilderijen van Marc Chagall. Jodendom, een wereld
vol verhalen is de afscheidstentoonstelling van
directeur Ernst Veen.
Met hem reizen we naar Israël, de bakermat
van de Joodse cultuur. Hij bezoekt musea in Tel
Aviv en Jeruzalem, ontdekt ramen van Chagall
in een ziekenhuis, bewondert de rijke collectie
van verzamelaar William Gross en woont een
sabbath viering bij. We vinden moderne kunst
in de kibboets, ontmoeten Israëls beroemdste
kunstenaar en ondergaan de eeuwenlange devotie aan de Klaagmuur.
De reis levert drie afleveringen op van 15 minuten
in avro Kunstuur, plus een 52 minuten special
op 7 april 2012 en een permanente vertoning in
hd op de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.

•
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Jan Sluijters, schilderbeest
Schilder Jan Sluijters (1881-1957) leek de tijdgeest
steeds voor te blijven. Hij verkende alle kanten
van het schildervak: hij schilderde impressionistisch, kubistisch en traditioneel. Beroemd zijn
zijn naakten, portretten en nachtlandschappen.
In Singer Laren is Sluijters' veelzijdige oeuvre
te zien op een overzichtstentoonstelling.
Jan Rudolph de Lorm leidt ons rond. Joost Zwagerman vertelt over zijn werk. Marte Röling heeft
affiniteit met zijn schilderijen. Kunstenaar Rob
Scholte blijkt een grote tekeningenverzameling
van Sluijters te bezitten. Kleinkind Else Gerritsen
schetst hem. Zo komt het schilderbeest tot leven.
Waarom maakte hij als Prix de Rome winnaar
ruzie met de jury die hem de schildersprijs toekende? Waarom was hij dol op het schilderen van
zwarten? Wat was zijn invloed op Mondriaan en
op de Cobra-schilders? Waarom schilderde hij
oude schilderijen over?
Een 52 minuten documentaire voor avro Close
Up in samenwerking met Singer Laren. Uitzending 13 en 18 december 2011. Regie Paul Kramer.

Jan Sluijters
schilderbeest

PAUL KRAMER CAMERA MARTIJN TERVOORT GELUID CASPER HEER FRANK VAN GEELEN
OLAF BIJMOER REDACTIE JAN RUDOLPH DE LORM JESSICA RASPE REINIER SINAASAPPEL
PRODUCTIE
JOLANDA DRION EINDREDACTIE MARIJKE HUIJBREGTS AUDIO MIXAGE REDLINE MET DANK AAN SINGER LAREN
RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE & STICHTING GIFTED ART
REGIE

MONTAGE

SINGER LAREN
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De moderne mecenas
Nu de overheid steeds minder geld aan kunst
en cultuur besteedt is de sector aangewezen op
particulieren. Steeds meer mensen steunen kunst
en cultuur via een Fonds op Naam, ondergebracht
bij het het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wie
beginnen zo'n fonds en wat maken deze moderne
mecenassen allemaal mogelijk?
Galeriehoudster Marta Gnyp geeft studenten
beurzen voor studies in het buitenland. Het
Ahrend Fonds steunt designers en architecten.
Het draagt bij aan de overzichtstentoonstelling
Misfit van Hella Jongerius in Museum Boijmans
van Beuningen. Een anonieme schenker laat de
jonge modeontwerpster Ilja Visser een haute
couture collectie maken. Ze baseert de mode op
de figuren van architect Pierre Cuypers in het
Rijksmuseum. Daar vindt ook de modeshow
plaats, temidden van de renovatie.
avro Kunstuur zendt vier dubbelportretten
van de weldoeners uit van 9 minuten. Voor de
voorlichting van het Prins Bernhard Cultuurfonds aan mecenassen is een dvd gemaakt met
een corporate van 17 minuten. Een 52 minuten
versie met als titel de moderne mecenas is twee
keer uitgezonden in avro Kunstuur, op 10 en
17 december 2011. Geproduceerd door Inge le
Cointre, regie Paul Kramer.

Steeds meer mensen
steunen kunst en cultuur
door een Fonds op Naam
ondergebracht bij het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Wie zijn deze mecenassen
en wat steunen ze?

AVRO Kunstuur special - 10 december 2011 - 17.00 uur - Nederland 2

Première in Tuschinski 2 (IDFA) op 22 november 2011
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Een portret van Paul Citroen
Was hij tekenaar, schilder, schrijver, fotograaf, leraar of kunsthandelaar? De Nederlands-Duitse
kunstenaar Paul Citroen was het allemaal. Toen
hij in 1983 overleed liet hij zo’n 7000 werken na:
portretten van talloze bekende en onbekende
Nederlanders, maar ook tekeningen, collages
en foto’s. Paul Citroen was een alleskunner,
die niet alleen schilderde, maar ook les gaf aan
kunstacademies en collega’s inspireerde met
zijn publicaties over kunst.
In de documentaire Een portret van Paul Citroen
schetsen vijf mensen zijn kleurrijke leven.
Ralph Keuning van Museum De Fundatie in
Zwolle beheert de grootste collectie Citroenen
ter wereld. Op een overzichtstentoonstelling
wijst hij op de hoogtepunten uit zijn oeuvre:
een vroeg zelfportret dat Paul Citroen maakte
op achttienjarige leeftijd, de fotocollage Metropolis die een sensatie was in zijn Bauhausperiode en de tekeningen die hij maakte onder
invloed van drugs. Flip Bool van het Nederlands
Fotomuseum kent Paul Citroen als kunsthandelaar en fotograaf. Hij belicht zijn betekenis voor
de Nederlandse fotografie en zijn band met de
Duitse kunstenaarsbeweging Bauhaus.
Oud-leerlingen als kunstenares Maartje van
Lieshout en kunstenaar en docent Jurjen de
Haan schilderen zijn belang voor het kunstonderwijs. Model Renée Schoorl-Franken vertelt hoe zij als jong meisje voor Paul Citroen
poseerde en hoe dat ging, vijftien jaar lang.
Paul Citroen spreekt door middel van citaten
uit zijn boek 'Notities van een schilder':
Misschien ben ik als schilder niet geslaagd,
omdat ik in wezen meer om mensen geef
dan om kunst.
Uitzending in avro Close Up op 1 november
2011. Lengte 52 minuten. Producent: InteraktRené Mendel, regie: Paul Kramer.

Première op het Nederlands Film Festival in Utrecht
op 23 september 2011
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De Denker van Anna

regie
PAUL KRAMER
camera
MARTIJN TERVOORT
geluid
CASPER HEER
ANTHONY PARKER
montage
PAUL TEKENBROEK

Documentaires 2001-2011

De Denker van Anna
Het beeld De Denker, gemaakt door de beroemde
Franse beeldhouwer Auguste Rodin, is jarenlang
hét pronkstuk in de collectie van het Singer Museum in Laren. Tot dieven het beeld begin 2007
uit de tuin van het museum stelen en zwaar
beschadigen. Met brute zaagsneden in het hoofd
en een geheel verdwenen onderbeen wordt het
teruggevonden.
Het museum staat voor een groot dilemma:
wat te doen met De Denker? Een nieuw beeld
kopen is te kostbaar. De Denker is het beroemdste werk van Auguste Rodin en er bestaat een
beperkt aantal bronzen afgietsels van, namelijk
22 grote en 40 kleine. De Denker van het Singer is zo’n klein exemplaar. Dat maakt Denkers
duur: op een veiling in New York wordt er in mei
2010 één verkocht voor tien miljoen dollar. Een
ander argument voor restauratie, is de speciale
band die het Singermuseum heeft met juist déze
Denker. Dit exemplaar kocht de oprichtster van
de Singer collectie, Anna Singer, ooit voor de
verzameling. Het Singer Museum besluit De
Denker te restaureren. Het blijkt een dramatisch
moeilijke operatie, die ruim anderhalf jaar in
beslag zal nemen.
De documentaire De Denker van Anna laat zien
hoe De Denker in 2009 en 2010 – onder streng
toezicht van Musée Rodin in Parijs dat de artistieke nalatenschap van Auguste Rodin beheert
– een spannende restauratie ondergaat. De uitdagingen waarvoor de Nederlandse restaurateurs komen te staan zijn nieuw. Eén verkeerde
beslissing kan het herstel volledig teniet doen.
Uitzending in avro Close Up op 8 februari 2011.
Producent: Cine/Vista-Gerrit Visscher, regie:
Paul Kramer. Lengte 52.00. De Engelse versie
van de film draait in het inflight programma
van klm/ Air France.

redactie & productie
LUCAS BONEKAMP
SABIEN STOLS
met dank aan
MUSEÉ RODIN-PARIJS & MEUDON
RESTAURATIEATELIER
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
producent
GERRIT VISSCHER
eindredactie AVRO Close Up
MARIJKE HUIJBREGTS

SI NGER L AR EN

Première in Singer Laren op 10 januari 2011
- 69 -

P

Paul Kra
regie voo

Ode aan De Rotterdam

Documentaire over de redding van het Stoomschip Rotterdam
REGIE PAUL KRAMER PRODUCENT FLIP NAGLER SCENARIO & REDACTIE SANDRA VAN BERKUM
PRODUKTIE DJOEMILA VIEGEN CAMERA MARTIJN TERVOORT MONTAGE BERENIKE ROZGONYI
GELUID CASPER HEER & FRANK VAN GEELEN GELUIDSMIXAGE GIEL VAN GELOVEN

Gemeente Rotterdam

REDERIJ DE ROTTERDAM B.V.

Documentaires 2001-2011

Ode aan De Rotterdam
De Rotterdam is een fenomeen. Het in de jaren
vijftig gebouwde en destijds hypermoderne
schip van de Holland-Amerika Lijn vervoerde
tientallen jaren passagiers tussen Nederland en
Amerika. Enkele jaren geleden leek het schip
definitief te zijn uitgerangeerd. Maar het schip
werd gered.
De Rotterdam heeft een karakteristieke vorm:
ze heeft twee dwars geplaatste schoorstenen en
een sierlijke, licht gewelfde romp. Uniek is dat
de interieurs van het schip, de eetzalen, lounges, trappenhuizen en bars, zijn gedecoreerd
met kunstwerken. Grote wandschilderingen,
mozaïektafeltjes, ingelegde dansvloeren, gobelins en wandplastieken geven de bezoeker
het gevoel dat hij in een soort tijdmachine is
teruggekeerd naar de jaren vijftig en zestig van
de twintigste eeuw.
Aanvankelijk vervoerde het stoomschip Rotterdam passagiers tussen Rotterdam en New
York. Maar het snellere vliegverkeer maakte
de trans-Atlantische lijndienst overbodig. Het
schip kon nog lange tijd mee als luxe cruiseschip,
maar daarna leek haar rol uitgespeeld en dreigde
ze gesloopt te worden. Pas enkele jaren geleden
werd de cultuurhistorische waarde van het schip
herkend én erkend. Dat betekende haar redding.
De documentaire Ode aan De Rotterdam volgt
de kostbare en bewerkelijke restauratie die het
schip – en in het bijzonder de kunst – terug moet
brengen in de originele staat. Daarnaast schetst
de film een beeld van het rijke verleden van De
Rotterdam met behulp van unieke filmbeelden
en foto’s van o.a. Harry Mosch. Ook zien we de
triomfantelijke terugkeer naar de haven van
Rotterdam waar de Rotterdammers het schip
met open armen ontvangen. Na jaren weet het
schip bij zijn thuiskomst nog veel mensen te
emotioneren.
Producent Flip Nagler, regie Paul Kramer. Een
ngn produktie in samenwerking met de avro.
De film van 52 minuten is op 16 november 2008
uitgezonden in Close Up en wordt nu permanent vertoond in een speciale ruimte op het
gerestaureerde schip.

Première in Stadhuis Rotterdam op 11 november 2008
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Titia, een Hollands icoon in Japan

「愛しのティツィア」
日本へ旅した最初の西洋婦人
オランダ | カラー | ２００７ | DVD52分ドキュメンタリー

3月30日（土）

09:30開場、10:00上映

入場無料

先着順
１００名様

Wie is die westerse vrouw die op talrijke souvenirs in Japan prijkt? Die op schilderijen staat
in toonaangevende Japanse musea? Ze is Fries,
ze heet Titia en ze leefde twee eeuwen geleden.
Ze ging met haar man mee naar de handelspost
Decima, maar mocht daar niet blijven. Ze moest
terug naar Nederland en stierf daar van verdriet.
Een nazaat van haar, René Bersma tekende haar
levensverhaal op, geholpen door zijn Japanse
vrouw en zijn dochter. Ze ontdekten dat Titia nu
nog steeds wordt afgebeeld op talloze Japanse
souvenirs. Zo kon Titia uitgroeien tot een icoon
van de westerse vrouw in Japan.
De documentaire Titia, een Hollands icoon in Japan
van René Mendel en Paul Kramer is opgenomen
in Japan, Nederland en België. Lengte 52 minuten,
uitgezonden in avro Close Up op 9 maart 2008.

なかのZ E R O 視 聴 覚ホール
ＪＲ、東 京メトロ東 西 線中野 駅 南口より徒 歩８分
*上映後に
『ティツィア』著者ルネベルスマ氏のトーク、
質疑応答、著者サイン会がございます。
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Mooi uit Marokko
Wie ronddwaalt in de straatjes van het Marokkaanse Fès of Marrakech, maakt kennis met
het eeuwenoude Marokkaanse handwerk. In de
documentaire Mooi uit Marokko is te zien hoe
twee miljoen Marokkaanse ambachtslieden het
oude handwerk nog altijd beoefenen, maar ook
hoe moderne designers de traditie inzetten als
uitgangspunt voor nieuwe creaties.
De documentaire schetst een afwisselend en
boeiend portret van het artistieke designklimaat in Marokko, het land waar Europa,
Afrika en het Midden-Oosten samenkomen en
waar oude tradities en nieuwe stromingen zich
met elkaar vermengen. Aan het woord komen
handwerkslieden, conservatoren van musea,
moderne designers, modeontwerpers, maar ook
buitenlanders, actief op het gebied van design,
die zich in Marokko gevestigd hebben om er te
profiteren van de inspirerende omgeving.
De opnamen voor de documentaire zijn gemaakt
in Fez, Marrakech en Rabat.
Geproduceerd door Fatusch Productions in
samenwerking met de avro en 2m (Marokko).
Scenario Henk Suèr, producent Gülay Orhan,
regie Paul Kramer, lengte 52 minuten. Uitzending
in avro Close Up op 19 december 2004.

producent Gülay Orhan scenario Henk Suèr regie Paul Kramer productie Mitchke Leemans
productie Marokko Rajaa Elmarouakhi camera Martijn Tervoort geluid Jeroen van den Heuvel
technisch assistent Mohamed Ettazi montage John Kok Video - Gerald van Leipsig
mixage Redline Studio's - Tom Stramrood commentaar Jeanne Kooijmans research Sietske de Boer
adviezen Marlous Willemsen & Willy Breebaart eindredactie Rita Lahlou - 2M & Marijke Rawie - AVRO
Deze productie werd mede mogelijk gemaakt door:
HGIS-Cultuurprogramma (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen)
De Nieuwe Kerk VSB Fonds Ministerie van Cultuur in Marokko European Cultural Foundation
Een Fatusch-productie in coproductie met 2M (Marokko) en de AVRO
© 2004 Fatusch Productions
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Sultans van de mode
Documentaire over de verleiders van Istanbul,
de stad op de grens tussen Oost en West. Een
handvol begaafde mode-ontwerpers in Istanbul
is de glitterwereld van de haute couture binnengedrongen. De documentaire Sultans van
de mode vertelt hoe deze zelfbewuste designers
hun inspiratie putten uit de schatkamers van
het Ottomaanse verleden.
Prachtlievende sultans wier macht zich over
grote delen van Europa en Azië uitstrekte hebben een betoverende vormentaal nagelaten, die
ook voor westerse ogen onweerstaanbaar blijkt.
Zo was het vroeger, toen golven van Turkerie over
west-Europa stroomden, en zo gebeurt het nu
opnieuw.
Tegelversieringen en zijden weefsels, decoratieve gebruiksvoorwerpen uit paleizen en
moskeeën; onverwachte details keren terug
in de shows van mode-ontwerpers en kunstenaars. Ook het cosmopolitische Istanbul speelt
onmiskenbaar een rol. De haute couture die
is ontstaan uit deze rijkdom, dringt zowel de
mondaine zakenwijken binnen als de Biënnale
voor hedendaagse kunst. En volgens sommigen
zal zij ook verder de wereld veroveren.
Een Fatusch productie in samenwerking met
de avro, geproduceerd door Gülay Orhan. Naar
een scenario van Henk Suèr, regie Paul Kramer.
Lengte 52 minuten. Eerste uitzending in avro
Close Up op 3 februari 2002. De documentaire
is ook in het Engels uitgebracht onder de titel
Sultans of Fashion.

camera & steadicam
geluid
montage
geluidsafwerking
scenario
redactie & productie
productie assistentie
project coördinatie
eindredactie
regie
producent

Job Scholtze
Mariëlla Hervij
Gerald van Leipsig
Tom Stramrood
Henk Suèr
Mitchke Leemans
Yelda Yanat
Geertje Mak
Marlous Willemsen
Paul Kramer
Gülay Orhan

Deze documentaire werd mogelijk gemaakt
door het VSB Fonds,
in samenwerking met de AVRO
Een Fatusch productie © 2001
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The making of heaven
Het boek De Ontdekking van de Hemel van Harry
Mulisch is een internationale bestseller. Het
verhaal gaat over God die teleurgesteld is omdat
de mensen niet meer naar zijn Tien Geboden
leven. Hij gaat zijn contract met de mensheid
opzeggen en wil zijn Stenen Tafelen met daarop
de Tien Geboden terug. Daartoe laat hij zijn
engelen een ingewikkelde reeks gebeurtenissen
veroorzaken, waardoor een mens met goddelijke
kracht geboren wordt die hem zijn Stenen Tafelen
kan terugbezorgen.
Maar hoe verfilm je zo'n verhaal, waarin mensen
gestuurd worden vanuit de hemel? Hoe ziet de
hemel eruit? Dat was de grote vraag voor regisseur Jeroen Krabbé, scenarioschrijver Edwin de
Vries en producent Ate de Jong toen ze aan dit
ambitieuze miljoenenproject begonnen.
Maandenlang zijn de gecompliceerde opnamen
gevolgd van - toen - de duurste Nederlandse
speelfilm aller tijden. Hoe de internationale cast
onder alle omstandigheden zijn goede humeur
bewaarde. Hoe de krakersrellen in Amsterdam
werden gefilmd. Hoe de raven werden getraind.
Hoe het Pantheon in Rome in een stikdonkere
nacht toch in hemels licht baadde. Hoe Cuba
gereconstrueerd werd toen de filmploeg het land
niet in mocht. Hoe een reuachtige boom als een
slagboom steeds een andere auto kon verpletteren. Waarom Edwin de Vries nep-scripts schreef
voor de opnamen in Israël en het Vaticaan.
De documentaire The Making of Heaven
geeft een realistisch beeld van de
inzet, durf en volharding van de
makers, waardoor dit onverfilmbaar
geachte boek kon uitgroeien tot een
speelfilm van internationale allure.
Regie Paul Kramer, producent Ivo
Niehe Produkties. avro Close Up
zendt de documentaire van 52 minuten uit op 30 september 2001, vlak na
de première van de film.
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Simply Bruna

Simply Bruna
De documentaire Simply Bruna onderzoekt het
kunstenaarsschap van de schepper van Nijntje,
Dick Bruna. Waarom tekent hij altijd met een
penseel? Waarom gebruikt hij niet meer dan vijf
kleuren? Wat verklaart zijn succes bij kinderen
en in Japan? We reizen met Dick Bruna naar
Parijs naar de schilders die hem inspireerden,
Matisse en Léger. We laten zien wat er aan zijn
succes vooraf ging: de ontwerpen van talloze
boekomslagen voor de Zwarte Beertjes pockets
van Havanck en Simenon. En we zien hoe streng
Dick Bruna is als anderen gebruik willen maken
van zijn figuren.
Wim Hazeu schrijft het scenario voor de avro
documentaire van 50 minuten en interviewt
Dick Bruna, producent is Gerrit Visscher van
CineVista, camera Erik van Empel, regie Paul
Kramer.

Een film van Paul Kramer & Wim Hazeu
producent Gerrit Visscher
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Museumgasten
2002-2011
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Museumgasten

Museumgasten
Tien jaar lang bezoeken twee min of meer
bekende Nederlanders een museum in Nederland. Door hun bezoek leer je het museum en
de gasten beter kennen. 211 keer blijkt het een
simpele formule voor boeiende televisie. De
gasten kennen het museum niet. Vaak kennen
ze elkaar alleen van naam. Maar iedere keer
hebben ze erg veel zin om samen een museum
te ontdekken. Om te praten over smaak, over
wat je ontroert, over waar je blij van wordt.
Als de moderne kunst te extreem is of als de
verhalen in het museum te verstopt zitten, schiet
een conservator te hulp. Of de Museumgasten
ontmoeten een kunstenaar of een stichter van
het museum. Iedere aflevering worden ze uitgedaagd iets van een nieuwe wereld te begrijpen.
Musea in heel Nederland komen aan bod, in
de stad of op het platteland, groot en klein,
ambitieus of bescheiden. In specials zijn ook
musea in het buitenland bezocht. De gasten
gaan daar op zoek naar de verhalen achter de
Nederlandse exposities en ze kijken waar de
tentoongestelde voorwerpen oorspronkelijk
vandaan komen.
De eerste jaren is Museumgasten een zelfstandig
programma van 20 minuten. Later is het in een
wisselende lengte onderdeel van avro Kunstuur.
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Museumgasten over outsiderkunst
Het Singermuseum in Laren organiseert in 2008
een bijzondere tentoonstelling met werk van
kunstenaars met een verstandelijke beperking.
Thema van de expositie: een interpretatie van
de topstukken uit de Singer-collectie.
De kunstenaars gaan eerst in het depôt kijken.
Daarna bezoeken ze de plekken waar schilders
als Breitner hebben gewerkt, zoals de binnenstad
van Amsterdam en de hei van Blaricum.
Voor een Museumgasten-special volgt Mieke
van der Weij het ontstaan van de expositie, van
de eerste schetsen tot de defintieve selectie voor
de tentoonstelling. Ze praat met de kunstenaars
en wordt regelmatig door hen op het verkeerde
been gezet - omdat ze nou eenmaal beter schilderen dan praten..
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Museumgasten buitenland specials
Decadentie

Istanbul

Leipziger Schule

Museum Het Valkhof in Nijmegen toont de luxe
en decadentie aan de Romeinse Goudkust, ruim
2000 jaar geleden. Schrijfster Rosita Steenbeek
en hoogleraar archeologie Eric Moormann bezoeken de Baai van Napels om te zien wat daar
nu nog van over is.
Ze nemen ons mee langs de erotische wandschilderingen in Romeinse villa's, voeren ons langs
unieke plekken in Pompeï, speuren de bodem
van de zee af met een boot met een glazen bodem
en belanden op het jetset eiland Capri, waar ze
mijmeren over decadentie - wanneer luxe té
luxe wordt. Als vissen oorbellen krijgen, of als
de butler boodschappen doet met de helicopter.
De reis resulteert in twee Museumgasten afleveringen die ook in het museum te zien zijn.

Naar aanleiding van een tentoonstelling over
Istanbul in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bezoeken we deze handelsstad aan de Bosporus, op
de grens tussen Oost en West. Zes Nederlanders
die er permanent wonen leiden ons rond langs
de lokaties die ook in de Nieuwe Kerk te zien
zijn mét hun kunstvoorwerpen.
We bezoeken de Süleymaniye Moskee, zoeken
naar de geheimen van de harem in het Topkape
Paleis en betreden de sierlijk ingerichte houten
huizen aan het water, de yales. We krijgen een
massage in de hamman, ruiken aan kruiden in
de Bazar en lurken er aan de waterpijp.
De avro zendt twee Museumgasten afleveringen
uit, een compilatie draait maandenlang op de
expositie in de Nieuwe Kerk.

Het Drents Museum in Assen toont het werk
van drie generaties schilders uit het voormalige
Oost-Duitsland, allemaal opgeleid aan of verbonden met de Kunstacademie van Leipzig. Ze
hebben technisch heel goed leren schilderen en
hebben elkaar beïnvloed in hun thematiek. Maar
onder het communistische bewind hebben de
kunstenaars manieren moeten vinden om hun
kritische symboliek te verstoppen.
Pernille La Lau bezoekt Leipzig en kijkt er rond
in de ateliers van oude en jonge kunstenaars.
Buiten Leipzig vindt ze een 123 meter lang
schilderwerk in een koepel, van Werner Tübke,
vol verborgen symboliek. Van de reis worden
twee afleveringen Museumgasten gemaakt, die
ook in het museum draaien.
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Museumgasten over symbolisme
De plek in Frankrijk moet geheim blijven, want
in haar villa bewaart madame Lucile Audouy haar
uitgebreide collectie symbolistische schilderijen.
Na lang aandringen laat ze Philip Freriks voor
Museumgasten toe in haar privédomein. De
aanleiding: haar schilderijen worden in 2007
geëxposeerd in Singer Laren.
Nu wil Philip Freriks alles weten van wat sommige mensen als zweefkunst omschrijven. Hoe
de kijk van de schilders op het landschap is en
wat allerlei geheimzinnige symbolen betekenen.
Het wordt een bijzondere ontmoeting, waarin
Lucile Audouy ook aan Madonna refereert als
een hedendaagse symbolistische artiest.
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Museumgasten buitenland specials
China

Oman

Ruhrgebied

Twee Nederlandse musea besteden in 2008 aandacht aan de kunst en de cultuur van China. In
het kader van de manifestatie Go China belicht
het Groninger Museum de moderne kunst en
toont het Drents Museum in Assen het wereldberoemde terracottaleger.
Museumgasten reist naar Beijing, Shanghai en
Xi'an voor drie specials. Het wordt een tocht door
twee werelden: aan de ene kant de traditionele
inrichting van het platteland, aan de andere kant
een onstuimig groeiend China met wolkenkrabbers zo ver als je kijken kunt.
Drie in China wonende Nederlanders zijn de gids
op de reis. Ze bezoeken Chinese kunstenaars in
hun ateliers, zien talloze galeries en staan oog
in oog met wereldberoemd Chinees erfgoed.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam organiseert een
tentoonstelling over de oliestaat Oman, waar
Nederland vanouds banden mee onderhoudt.
Maar wat is Oman voor land? Museumgast
Cilly Dartell, deels woonachtig in Dubai, zoekt
het uit. Ze bezoekt de moskeeën, de souks en de
vestingstadjes in de woestijn. Ze overnacht op
een zandvlakte, omgeven door kamelen en ziet
het dagelijks gebruik van wierook.
Niks is wat het lijkt in Oman: de grote moskee is
hypermodern, net als het winkelcentrum waar
uitdagende lingerie wordt verkocht.
Van de tocht worden twee afleveringen uitgezonden in avro Kunstuur. Een 25 minuten compilatie op hd draait in 2009-2010 maandenlang op
de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.

In 2010 ondergaat het pikzwarte Ruhrgebied
een metamorfose. In oude fabrieken komen
musea. De aanleiding: het Ruhrgebied is in 2010
een van de culturele hoofdsteden van Europa.
Museumgasten bezoekt Ruhr 2010 voor vier
afleveringen. Zo worden het Ruhrmuseum en
het Red Dot Design Museum in Essen bezocht,
plus Museum Küppersmühle in Duisburg en
het Lichtmuseum in Unna. In het industriële
erfgoed zijn verschillende tentoonstellingen
over moderne kunst, design en de geschiedenis
van de streek te zien.
Van de vier afleveringen is een 52 minuten special
gemaakt, die vaak wordt herhaald. Het bezoek
van Nederlandse toeristen aan het Ruhrgebied
neemt mede door deze uitzendingen toe.
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Museumgasten in België
MAS

Dr. Guislain

Verbeke Foundation

Het Museum aan de Stroom in Antwerpen zit
in een spectaculair nieuw gebouw. Roltrappen
voeren de bezoeker spiraalsgewijs omhoog naar
het 62 meter hoge dak. Daar kijk je uit over de
stad en de haven. Binnenin het gebouw zitten
de tentoonstellingsruimtes die de toeschouwer meer vertellen over de geschiedenis van
Antwerpen als centrum van de kunsten en als
internationale handelsstad.
Wij bezoeken het museum vlak voor de opening
in mei 2011 met de Belgische presentatrice Evi
Hanssen en de Nederlandse acteur Hugo Metsers jr. Terwijl ze opstijgen in het gebouw klinkt
door de nog holle ruimtes een gedicht van de
Antwerpse stadsdichter Bart Moeyaert.

In Museum Dr. Guislain in Gent zijn psychiatrische patiënten nooit ver weg. Het museum
is namelijk gevestigd in een oude kliniek, waar
nog steeds patiënten wonen. In het gebouw zijn
de overblijfselen te zien van de soms gruwelijke
behandelingen van vroeger, toen men zich geen
raad wist met de behandeling van gekte. Er hangt
outsider kunst, gemaakt door patiënten. Dat alles
in een omgeving die lijkt op een oud klooster.
Dat levert de bezoeker een bijzondere ervaring
op: aan de ene kant ziet hij de worsteling met
de behandeling van menselijke gekte door de
eeuwen heen. Aan de andere kant kruipt de
gekte onder zijn huid omdat de patiënten nog
steeds door de museumgangen lopen.

Als er één museum is dat leeft dan is het de
Verbeke Foundation in Kemzeke, een plaatsje
op de grens met Zeeuws Vlaanderen. Het is
opgericht door de oud-havenarbeider Geert
Verbeke, die kunstenaars op zijn landerijen laat
werken aan kunst gemaakt van levende have.
Zo zitten er karkassen, bloed, cellen of levende
dieren in de werken.
Het museum verzamelt ook bewegende installaties of kunst die vertelt over het leven op aarde.
Een konijn zit permanent te schrijven aan kopy
die direct door de papiervernietiger gaat. In een
van de kassen staat een levensgrote dinosaurus,
gemaakt van afgedankte kerkstoelen. Het is
gemaakt in het Darwinjaar..
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WE VIEREN AFLEVERING 200
200 VAN
VAN MUSEUMGASTEN
MUSEUMGASTEN

MET

TYGO GERNANDT

Aflevering 200 over Alexander de Grote
De tweehonderste aflevering van Museumgasten bestaat uit een special van 25 minuten over Alexander de Grote. Geen vorst uit
de oudheid spreekt zo tot de verbeelding als
hij. Alexander de Grote leefde van 356 tot 323
voor Christus.
Vanaf zijn vroege jeugd weet hij mensen te
inspireren. De Hermitage in Amsterdam heeft
een expositie aan hem gewijd, aan zijn leven en
aan de manier waarop hij de wereld cultureel
en fysiek veroverde.
Met het leger van zijn vader, Philippos II, verspreidde Alexander de cultuur van de oude
Grieken, het Hellenisme, de halve wereld over, tot
aan India. Tijdens wrede veldtochten veroverde
hij steden en noemde die allemaal Alexandrië.
Acteur Tygo Gernandt treedt in de voetsporen
van Alexander de Grote. Hij bezoekt zijn geboorteplaats Pella (bij Thessaloniki) en andere
plekken in Griekenland waar zijn wortels liggen. Om te ontdekken waar Alexanders enorme
dadendrang vandaan komt.

IN DE VOETSPOREN VAN

ALEXANDER DE GROTE
GELUID
MARTIJNMARTIJN
TERVOORT
MATHIJS
NOTTEN
DENNIS
HILGERS
HEER TIMO
TIMOPORTENGEN
PORTENGENJEROEN
JEROEN
HEUVEL
TERVOORT
MATHIJS
NOTTEN
DENNIS
HILGERSPIMPIMHIDDES
HIDDES GELUIDCASPER
CASPER HEER
VANVAN
DENDEN
HEUVEL
REDACTIE REDACTIE
GRIMEELSA DE JONG TINE VAN OORSCHOTMONTAGE
SASKIASASKIA
DIJKSTRA
ANNEKE
KOMPIER
CARLA
KEIJZER
PAULTEKENBROEK
TEKENBROEK
DIJKSTRA
ANNEKE
KOMPIER
CARLA
KEIJZERGRIME
ELSA DE JONG VAN OORSCHOT MONTAGEPAUL
REGIE
EINDREDACTIE
EXECUTIVE PRODUCER
PRODUCTIEPRODUCTIE JOLANDA DRION
PRODUCERSIMONE VAN DEN ENDE
PAUL
KRAMEREINDREDACTIE
CARLAVALENTIN
VALENTIN EXECUTIVE
JOLANDA DRION REGIE PAUL
KRAMER
CARLA
SIMONE VAN DEN ENDE

CAMERA CAMERA
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211 afleveringen Museumgasten
Museumgasten serie 1: 2 maart t/m 25 mei 2002

Museumgasten serie 7: 29 januari t/m 7 mei 2005

Museumgasten serie 14: 15 november 2008 t/m 7 maart 2009

2 maart
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart
6 april
13 april
20 april
27 april
4 mei
11 mei
18 mei
25 mei

29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april
23 april
7 mei

15 november

Wereldmuseum-Rotterdam
Groninger Museum-Groningen
Tropenmuseum-Amsterdam
Spoorwegmuseum-Utrecht
Frans Halsmuseum-Haarlem
Het Markiezenhof
Limburgs Museum-Venlo
Teylers Museum-Haarlem
Industrion-Kerkrade
Textielmuseum-Tilburg
Zuiderzeemuseum-Enkhuizen
ScheepvaartmuseumBijbels Openluchtmuseum

Roeland Kooijmans-Juliëtte de Wijn
Martine van Os-Aziz Bekkaoui
Leonie Sazias-Eva Zeijlstra
Manuela Kemp-Maarten van Roozendaal
Liesbeth Brandt Corstius-Arthur Japin
Herman Pleij-Pauline Slot
Erika Terpstra-Jeu Sprengers †
Jeroen Kramer-Yvonne van den Hurk
Midas Dekkers-Rosita Steenbeek
Yvonne Kroonenberg-Henk Krol
Gerrit Zalm-Carrie Jansen
Bart Chabot-Leoni Jansen
Nico ter Linden-Sanne Wallis de Vries

Museumgasten serie 8: 1 oktober t/m 31 december 2005

5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
14 december
21 december
28 december

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december
10 december
17 december
31 december

5 april
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli

Oorlogs- en Verzetsmuseum
Ecodrome-Zwolle
Fries Museum-Leeuwarden
Joods Historisch Museum
Drents Museum-Assen
FOAM-Amsterdam
Zaans Museum-Zaandam
Museum Boerhaave-Leiden
Catharijneconvent-Utrecht
Museum voor Communicatie
Frisia Museum-Spanbroek
Marinemuseum-Den Helder
Mauritshuis-Den Haag

Aad van den Heuvel-Manon Uphof
Lotti Hellingman-Jan Douwe Kroeske
Syb van der Ploeg-Peter Tuinman
Antoine Bodar-Debby Petter
Daniel Lohues-Nelleke Noordervliet
Roeland Fernhout-Hans Kemna
Agnes Kant-Harry Slinger
Fay Lovsky-Heleen Dupuis
Sinterklaas-Mgr. Bär
Dieuwertje Blok-Gerrie Knetemann †
Mart Visser-Tineke de Groot
Menno Bentvelt-Annemarie Oster
Jeltje van Nieuwenhoven-Jan Wolkers †

Simon van Gijn-Dordrecht
Theater Instituut-Amsterdam
Naturalis-Leiden
Cobra Museum-Amstelveen
Verzetsmuseum-Amsterdam
Rijksmuseum van Oudheden
Letterkundig Museum
Noordbrabants Museum
MuZeeum-Vlissingen
Bonnefantenmuseum
Rijksmuseum Twenthe
Afrika Museum-Berg en Dal
Reddingsmuseum &
Natuurmuseum-Ameland
Paleis Het Loo-Apeldoorn

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december
20 december
27 december

Haags Gemeentemuseum
Anne Frankhuis-Amsterdam
Kasteel Huis Doorn-Doorn
Architectuur Instituut
Energetica-Amsterdam
Boijmans van Beuningen
Museum Joure-Joure
Moderne Kunst-Arnhem
Jopie Huisman Museum
Beelden aan Zee &
Museum Mesdag-Den Haag
Stedelijk Museum-Alkmaar
Nieuw Land Poldermuseum &
Museum Schokland-Schokland
Missiemuseum-Steyl

Museumgasten serie 9: 4 februari t/m 20 mei 2006
4 februari
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
29 april
6 mei
13 mei
20 mei

Imme Dros-Harrie Geelen
Ciska Dresselhuys-Maarten van Rossem

Museumgasten serie 10: 9 september t/m 16 december 2006

Margriet Vroomans-Ronald Plasterk
Alwien Tulner-Twan Huys
Tooske Breugem-Otto von der Gablenz †
Liesbeth van der Pol-Elco Brinkman
Harry de Winter-Toine van Peperstraten
Anne Wil Blankers-Vincent Mentzel
Ed Nijpels-Atje Keulen-Deelstra
Hans Goedkoop-Olga Zuiderhoek
Letty Kosterman-Ivo de Wijs
Ileen Montijn-Jan Marijnissen
Conny Braam-Jan des Bouvrie
Daphne Bunskoek-Rob Kamphues
Ella Reitsma-Dries van Agt

Museumgasten serie 5: 3 april t/m 26 juni 2004
3 april
10 april
17 april

Je ziet ze lopen en loopt mee.		

Je ziet ze kijken en kijkt mee.

Je hoort ze lachen en lacht mee.

Je hoort ze zwijgen en zwijgt mee. Je voelt ze denken en denkt mee.

Je hoort ze praten en praat mee.
Je voelt ze voelen en voelt mee.

24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Wereldmuseum-Rotterdam
Cilly Dartell-Maik de Boer
Spoorwegmuseum-Utrecht
Erik de Zwart-Appie Baantjer †
GEM-Fotomuseum-Den Haag Eva Duijvestein-Govert de Roos
Natuurmuseum Fryslân
Hetty Heyting-Burny Bos
Museum van Loon-Amsterdam Femke Halsema-Schelto Patijn †
Museum de Fundatie-Zwolle
Viola Holt-Bennie Joling
Gemeentemuseum-Helmond Agnes Jongerius-Koos Postema
Rembrandthuis-Amsterdam
Ernst v.d.Wetering-Hadassah de Boer
Museum Van Bommel Van Dam Harmke Pijpers-Cees Geel
Van Gogh Museum
Hedy d’Ancona-André Kuipers
Ons’ Lieve Heer op Solder
Hella van der Wijst-Cees Grimbergen
Van Speelklok tot Pierement
Nienke de Jong-Henk Westbroek
Artis-Amsterdam (50 min.)
Brecht van Hulten-Robbert Dijkgraaf

Dirk Scheringa-Cox Habbema
Miranda van Kralingen-Jos Brink †
Jacobine Geel-Martin Bril †
Lenette van Dongen-Henk Schiffmacher
Job Cohen-Ricky Koole
Pia Douwes-Hans Dijkstal †
Marjan Berk-Theodoor Holman
Aldith Hunkar-Gerard Rooijakkers
Wilma Nanninga-Wim Hazeu
Rick de Leeuw-Sacha Tanja †
Winnie Sorgdrager-Ursul de Geer
Jeanne Kooijmans-Hans Smit

Museumgasten serie 4: 4 oktober t/m 27 december 2003

Je ziet ze komen en komt mee.

Carice van Houten-Cornald Maas
Babette van Veen-Joris Linssen
Maria Henneman-Joop van Zijl
René Mioch-Jac. Goderie
Foppe de Haan-Jacques d’Ancona
Henkjan Smits-Lous Haasdijk †
Huub van der Lubbe-Wende Snijders
Leo van der Goot-Anniko van Santen
Angela Schijf-Eddy Zoëy
Jeroen Krabbé-Martijn Krabbé
Frank de Grave-Rob de Wijk
Marlies Dekkers-Bisschop Muskens †
Charlotte Mutsaers-Martin Simek

Museumgasten serie 2: 5 oktober t/m 28 december 2002

Museumgasten serie 3: 5 april t/m 5 juli 2003

Museumgasten

Museum van de 20e Eeuw
Centraal Museum-Utrecht
Persmuseum-Amsterdam
Rijksmuseum-Amsterdam
Fries Scheepvaartmuseum
Museum Kranenburgh-Bergen
Allard Pierson Museum
Aviodrome-Lelystad
Stedelijk Museum Post CS
Museum de Fundatie-Heino
Legermuseum-Delft
Breda’s Museum-Breda
Maritiem- en Juttersmuseum

Van Abbemuseum Eindhoven Hanneke Groenteman-Hans van Manen
Nederlands Goud- Zilver- en 			
Klokkenmuseum
Mieke van der Weij-Douwe Draaisma
Museum De Moriaan-			
Nationaal Glasmuseum
Marjan Mudder-Victor Deconinck
Amsterdams Hist. Museum
Yvon Jaspers-Victor Reinier
Dordrechts Museum
Matthijs van Heijningen, Frederique Huydts †
Grafisch Museum-Groningen Cunera van Selm-Matthijs v. Nieuwkerk
Catharina Gasthuis-Gouda
Reinildis van Ditshuyzen-Aad Kosto
Openluchtmuseum-Arnhem
Mensje van Keulen-John Jansen van Galen
Rijksmuseum Volkenkunde
Denise Jannah-Derk Bolt
Museum Het Prinsenhof-Delft Hugo Kaagman-Liz Snoijink
Stedelijk Museum-Roermond Clairy Polak-Gé Reinders
Maritiem Museum-Rotterdam Neelie Kroes-Gerard Cox
Jachtslot St. Hubertus
& Kröller-Müller Museum
Marte Röling-Morris Tabaksblat †

9 september
16 september
23 september
30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december

Noordbrabants Museum
Universiteitsmuseum-Utrecht
Veenkoloniaal Museum
Haags Historisch Museum
Gevangenismuseum
Lakenhal-Leiden
Princessehof-Leeuwarden
Rembrandthuis-Amsterdam
Museon-Den Haag
Van Speelklok tot Pierement
Stedelijk Museum-Zwolle
Museum Beelden aan Zee

Hortus Botanicus-Leiden
De Nieuwe Kerk-Amsterdam:
De Zonnehof-Armando
Gemeentemuseum-Den Haag
Stedelijk Museum-Schiedam
Zaanse Schans-1
Zaanse Schans-2
Dolhuys-Haarlem
Bijbels Museum-Amsterdam
sm’s Stedelijk Mus -Den Bosch
Afrika Museum-Berg en Dal
Scryption-Tilburg
Beeld-Geluid Experience
De Nieuwe Kerk-Amsterdam
Istanbul special deel 1
De Nieuwe Kerk-Amsterdam
Istanbul special deel 2

Monique Velzeboer-Peter Timofeeff
Inge Diepman-Wouter Klootwijk
Bert Visscher-Kees Visscher
Loretta Schrijver-Ad van Liempt
Piet Doedens-Vincent van Essen
Marc Klein Essink-Robert ten Brink
Wieteke van Dort-Jon Sistermans
Monique van der Ven-Hans Aarsman
Mireille Bekooy-Roland Kieft
Wilma Driessen-Wibi Soerjadi
Sheila de Vries-Jan Vayne
Vincent Mentzel-Margriet Vroomans

Janneke Brinkman-Rob van der Linden
Angélique Noortman-Frans Molenaar †
Anja Meulenbelt-Huub Oosterhuis
Victoria Koblenko-Frits Wester
Linda van Dijck-Rob de Nijs
Nelleke van der Krogt-Harm Edens
Nelleke van der Krogt-Harm Edens
Dieuwertje Blok-Jules Deelder
Judith de Bruyn-Henk van der Meijden
Tania Kross-Cees van Drongelen
Agnes van Ardenne-Humberto Tan
Daphne Deckers-Tomas Ross
Judith Bosch-Harmen Siezen
Ahmet Polat,		
Marco Hennis-Eveline Zoutendijk
Fleur van Bree,
Philippine Hoegen-Bernard Bouwman

Museumgasten serie 11: 24 maart t/m 21 april 2007
24 maart
31 maart
7 april
14 april
21 april

Bonnefanten Museum
Drents Museum-Assen
Natuurmuseum Brabant
Paleis Soestdijk-Soestdijk
Kröller-Müller Museum

Maud Hawinkels-Benny Neyman †
Marnix Kappers-Lenny Kuhr
Ans Markus-Achmed Akkabi
Carel Weeber-Astrid Kersseboom
Gijs Scholten van Aschat-Susan Smit

Museum Het Valkhof-Nijmegen
Luxe & Decadentie 1
Eric Moormann-Rosita Steenbeek
Museum Het Valkhof-Nijmegen
Luxe & Decadentie 2
Eric Moormann-Rosita Steenbeek
29 november Moderne Kunst-Arnhem
Cas Janssen-Esmaa Alariachi
6 december
Rijkmuseum van Oudheden
Mieke Zilverberg-Henk Lommers
13 december Stedelijk Museum-Amsterdam Haye v.d. Heyden-Miryanna van Reeden
20 december Corpus-Leiden 		
Yvonne van Gennip-Duco Bouwens
27 december Zuiderzeemuseum-Enkhuizen Jan Keizer-Margriet Vroomans
3 januari
Marinemuseum-Den Helder
Dennis van der Geest-Iteke Weeda
10 januari
Tropenmuseum-Amsterdam
Hans Kazan-Ans Markus
17 januari
Drents Museum-Assen
Leipziger Schule special deel 1 Pernille La Lau
24 januari
Drents Museum-Assen
Leipziger Schule special deel 2 Pernille La Lau
31 januari
Joods Historisch Museum
Paul Schnabel-Carry Tefsen
7 februari
coda-Apeldoorn
Ad Visser-Hind (+ Bill Wyman)
14 februari
Naturalis-Leiden
Mary-Lou v. Steenis Richard Groenendijk
21 februari
Teylers Museum-Haarlem
Arthur Japin-Mylou Frencken
28 februari
Graphic Design Museum-Breda Jean-Marc van Tol-Adjiedj Bakas
7 maart
sm’s Stedelijk Mus.-Den Bosch 					
kunstenaarskeramiek special Serge-Henri Valcke
		
22 november

Museumgasten serie 15: 3 oktober 2009 t/m 12 december 2009
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
5 december
12 december

Mus. Möhlman-Appingedam
Mus. Belvédère-Heerenveen
De Nieuwe Kerk Oman deel 1
De Nieuwe Kerk Oman deel 2
Twentse Welle-Enschede
Hermitage-Amsterdam
DAF-museum-Eindhoven

Sjoerd Pleijsier-Mirella van Markus
Youp van 't Hek-Nienke Laverman
Cilly Dartell
Cilly Dartell
Cox Habbema-Hans Böhm
Vera Mann-Sebastiaan Labrie
Frans v. Deursen Chimène v. Oosterhout

Museumgasten serie 16: 16 januari 2010 t/m 8 mei 2010
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari
6 maart
13 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april
23 april
8 mei

Continium Discovery Center Viviënne v.d. Assem-Arnold Vanderlyde
Liberty Park-Overloon
Lange Frans-Renate Dorrestein
Design Museum-Gent
Kristien Hemmerechts-Bert Kuizenga
Schone Kunsten-Antwerpen
Evi Hanssen-Paul Mertz
Museum Dr. Guislain-Gent
Margriet Hermans-Henk Schiffmacher
Verbeke Foundation-Kemzeke Kamagurka-Harmke Pijpers
Verbeke Foundation-Kemzeke Kamagurka-Harmke Pijpers
Museum De Fundatie-Zwolle Bram Bakker-Edith Ringnalda
Boijmans Van Beuningen
Yvonne van den Hurk-Martijn Hillenius
Letterkundig Museum
Wim Brands-Carry Slee
Ruhr Museum-Essen
Margriet Brandsma-Mirko Krabbé
Küppersmühle-Duisburg
Bill van Dijk-Marjolijn Uitzinger
Zentrum für Lichtkunst-Unna Margriet Brandsma-Mirko Krabbé
Red Dot Design Museum-Essen Bill van Dijk-Marjolijn Uitzinger
Cobra Museum-Amstelveen
Frits Barend-Antoinette Hertsenberg

Museumgasten serie 17: 18 september t/m 30 oktober 2010
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
23 oktober
30 oktober

Glasmuseum-Leerdam
De Havixhorst-Meppel
Kunsthal-Rotterdam
afl. 200 van Museumgasten:
Alexander de Grote special 25'
Paleis Het Loo-Apeldoorn
Singer Laren 		

Henriëtte Tol-Menno Jonker		
Marlies Dekkers-Bob Fosko
Pernille La Lau-Kick van der Veer
Tygo Gernandt
Sandra Reemer-Marc van der Linden
Nelleke van der Krogt-Wilbert Gieske

Museumgasten serie 18: 29 januari t/m 2 april 2011
29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april

Spoorwegmuseum-Utrecht
Groninger Museum-Groningen
Louwman Automobielmuseum
Stedelijk Museum-Schiedam
Nederlands Fotomuseum
Singer-De Denker
MAS -Antwerpen
MHKA -Antwerpen
TEFAF-Maastricht
Rijksmuseum Twente

Tanja Jess-Ernst Daniël Smid
Yvonne Kroonenberg-Jacques d'Ancona
Bavo Galema-Mariska Hulscher
Brigitte Heitzer-Mirko Krabbé
Bram Peper-Irene van de Laar
restauratie-special (zonder gasten)
Evi Hanssen-Hugo Metsers jr.
Kristien Hemmerechts-Bert Kuizenga
Frans Leidelmeijer-Margje Teeuwen
Jelka van Houten-Gustaaf Peek

Museumgasten serie 12: 1 september t/m 3 november 2007
1 september
8 september
15 september
22 september
20 oktober
27 oktober
3 november

Museum Beelden aan Zee
Anneke Grönloh-Frans Mulder
Tassenmuseum Hendrikje
Katja Schuurman-Römer-Thijs Römer
Boijmans van Beuningen
Charlie D-Hugo Borst
Nederlands Fotomuseum
Lee Towers-Carrie Jansen
De Nieuwe Kerk-Amsterdam Frans Leidelmeijer, Frans van der Avert- 		
St. Petersburg deel 1
Swetlana Datsenko
De Nieuwe Kerk-Amsterdam Frans Leidelmeijer, Frans van der Avert- 		
St. Petersburg deel 2
Swetlana Datsenk
Singer Museum-Laren 			
Symbolisme special Frankrijk Philip Freriks ontmoet Lucille Audouy

Museumgasten serie 6: 2 oktober t/m 25 december 2004

Voor je het weet ben je zelf 		

een Museumgast. 			

Thuis bij je buis.			

9 oktober 2010 - Paul Mertz

2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Museum Het Schielandshuis
Westfries Museum-Hoorn
Het Hoogeland-Warffum
Bijbels Museum-Amsterdam
Kasteel de Haar-Haarzuilens
Leder- en Schoenenmuseum
Stedelijk Museum-Schiedam
De Pont-Tilburg		
Museum Religieuze Kunst
Museum Meermanno
Museum Het Valkhof
Natuurmuseum-Rotterdam
Singer Museum-Laren

Loes Luca-Joost Prinsen
Lydia Rood-Howard Komproe
Imca Marina-Hans Alders
Rémi van der Elzen-Rabbijn Soetendorp
Catherine Keyl-Joop Braakhekke
Willeke van Ammelrooij-Jan Jansen
Patricia Steur-Philip Freriks
Janine van den Ende-Paul Mertz
Yvonne van Gennip Helmert Woudenberg
Vic van der Reijt-Anton Beeke
Kitty Courbois-Klaas Gubbels
Frédérique Spigt-Wilfried de Jong
Tony Eyk-Lori Spee

Museumgasten serie 13: 5 januari t/m 24 mei 2008
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 maart
8 maart
10 mei
17 mei
24 mei

Stedelijk Museum-Amsterdam Ellen ten Damme -Joost Zwagerman †
Stripmuseum Groningen
Jac. Goderie-Peter de Wit
Kookmuseum-Appelscha
Lenie ‘t Hart-Ramon Beuk
Zeeuws Museum-Middelburg Alexander Pechtold-Naema Tahir
Drents Museum-Assen 					
China 1: terracottaleger Xi’an Benoît Mater-Ellen ter Hofstede
Groninger Museum-Groningen Garrie van Pinxteren, Sierk Vojacek- 		
China 2: moderne kunst
Frederike Mijnlieff
Groninger Museum-Groningen Garrie van Pinxteren, Sierk Vojacek-		
China 3: moderne kunst Beijing Frederike Mijnlieff
Singer-Laren, Amerpoort
Mieke van der Weij
De Koninklijke Porcelyne Fles Serge-Henri Valcke-Petra Laseur
Kunsthal-Rotterdam
Joke Bruijs-Gerard Cox
Bredius Museum-Den Haag
Boris van der Ham-Rascha Peper †
Automobielmuseum
Aukje van Ginneken-dj Jean
Textielmuseum-Tilburg
Noraly Beyer-Freek Brom
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Nieuwe Kerk 600 jaar
In de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn vorsten
gekroond, zeehelden begraven en tentoonstellingen over bijzondere culturen georganiseerd.
Al zes eeuwen is de van oorsprong katholieke
kerk het middelpunt van nationale vieringen,
inhuldigingen en culturele manifestaties.
Vier betrokkenen dwalen door de geschiedenis
van de Nieuwe Kerk. Predikant Carel ter Linden haalt herinneringen op aan de inzegening
van het huwelijk van Prins Willem-Alexander
en Prinses Maxima. Vice-admiraal Matthieu
Borsboom bezoekt de grafkelder van Michiel
de Ruyter. Historicus Herman Pleij schetst hoe
rumoerig het vroeger in en om de kerk was en
Ernst Veen, de Koning van de Nieuwe Kerk, kent
tal van verborgen hoekjes vol oude én heel moderne kunst.
Voor het programma werd een dag gefilmd met
een reusachtige crane, om de moeilijk zichtbare
ramen en kunstvoorwerpen van de kerk in beeld
te brengen. Uitzending (17 minuten) in avro
Kunstuur van 22 mei 2010.
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Het album van Roosje van Lelyveld
Roosje van Lelyveld (1896-1976) heeft een uniek
album nagelaten. Kunstenaars die bij haar
ouders in Laren over de vloer kwamen lieten
er tekeningen, gedichten en notities in achter.
Het album met 77 bladen schetst zo een beeld
van de kunstenaarskolonie Laren begin 1900.
Adriaan Roland Holst schreef zijn gedicht: Een
roosje stond in een leliënveld. Wally Moes tekende
een pastel met de opdracht 'Een rozenknopje voor
de lieve ontluikende Roos'. Ook William Singer,
Evert Pieters, Richard Roland Holst, Willy Sluiter, Ferdinand Hart Nibbrig en Louis Couperus
leverden bijdragen.
Singer Laren maakte een tentoonstelling over
Roosjes album. In de video van 11 minuten die
eind 2008 maandenlang zaalgroot op de expositie
draait wordt duidelijk waarom veel kunstenaars
een zwak hadden voor de jonge Roosje.
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Art nouveau in St. Petersburg
Wonderlijk: een van origine Franse ontwerpstijl
is terug te vinden in een Russische metropool.
St. Petersburg staat vol stations, kerken en buitenhuizen in art nouveau stijl. Ook de depôts van
de Hermitage herbergen vazen en serviesgoed
van Franse makelij. Het beroemde Franse glaswerk werd begin 1900 cadeau gegeven aan de
Russische tsaren om Rusland bondgenoot van
Frankrijk te maken in de strijd tegen Duitsland.
Zo deed de stijl zijn intrede in Rusland en beïnvloedde het kunstenaars en architecten.
Museumgasten maakt twee specials in St. Petersburg. In aflevering 1 leidt Tussen kunst &
kitsch expert Frans Leidelmeijer de kijker rond
in de Russische Hermitage. In aflevering 2 laten
medewerkers van de Hermitage Amsterdam
zien hoeveel art nouveau St. Petersburg nu nog
heeft. De specials worden eind 2007 uitgezonden en zijn ook te zien op de expositie over art
nouveau in de (kleine) Hermitage Amsterdam.
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Onze man in Caracas
Op zijn tachtigste debuteert de beeldhouwer
Cornelis Zitman in zijn geboorteland Nederland.
Tot die tijd is hij vooral bekend in Venuzuela, het
land waar hij het grootste deel van zijn leven
verblijft. Hij woont en werkt er in een opgeknapte
graanmolen in Caracas. In 1947 vlucht hij naar
Zuid-Amerika om niet te worden ingezet bij de
politionele acties in Indonesië.
Zitmans atelierwoning staat vol beelden, met de
arme bevolking van Zuid-Amerika als onderwerp. Hun rauwe en ongepolijste leven is zijn
belangrijkste inspiratiebron. Zitmans beelden
weerspiegelen hun niets verhullende erotiek.
In het kunstenaarsportret Onze man in Caracas,
(35 minuten) vertelt Cornelis Zitman over zijn
eerste kennismaking met kunst, over de vrouw
die hem ontdekte, over zijn triomfen buiten
Nederland en zijn sobere leven in Zuid-Amerika.
Het programma wordt vier keer uitgezonden
door de avro en draait maandenlang op de grote
overzichtstentoonstelling in Museum Beelden
aan Zee in Scheveningen. Camera Martijn Tervoort, geluid Jeroen van den Heuvel, productie
Ellen Zwienink, regie Paul Kramer.
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De miljoenen van Pieter Teyler
Teylers Museum in Haarlem is het oudste museum van Nederland. Het is gebouwd naast
het woonhuis van miljonair en mecenas Pieter
Teyler. Als hij nu had geleefd, had hij met zijn
vermogen van 2 miljoen gulden (nu 80 miljoen
euro) in de Quote-5oo gestaan. Pieter Teyler
verzamelde wetenschappelijke instrumenten,
fossielen, boeken en schilderijen. De collectie
werd na zijn dood uitgebreid met geld uit zijn
erfenis. De bibliotheek is wereldvermaard met
fraai geïllustreerde boeken over biologie en
reisboeken van beroemde ontdekkingsreizigers.
Ter gelegenheid van de ontsluiting van het
woonhuis van Pieter Teyler, maakt Dieuwertje
Blok een reis door zijn leven. Teylers invloed is
ook in Haarlem nog merkbaar: daar stichtte hij
hofjes voor oude dames.
Het programma van 25 minuten draait in 2006
in het museum, de avro zendt het uit.
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Patat, pom of pasta

PATA T
POM OF
PASTA

Wat de boer niet kent, dat vreet ie niet. Om
anderen beter te leren kennen is de keuken
een goed aanknopingspunt. Daarom gaan in
deze Teleac-serie heel verschillende mensen
voor elkaar koken: een Poolse circusdirecteur
voor een kamperende familie - en andersom.
Een Indonesische strandtenthouder voor de
bemanning van een mijnenveger. De mensen
van een oer-Hollandse kaasboerderij voor een
uitheemse muziekgroep.
Steeds worden er gerechten bereid die de andere
partij nog niet kent. Presentator Oren Schrijver
kookt mee, zoveel hij kan. Hij leert de keukengeheimen van vreemde keukens kennen en geeft
die weer door aan de kijker. Zo leert die zowel
Poolse zuurkool maken, als Zeeuwse mosselen.
Of Indische rijsttafel.
Bij Patat, pom of pasta wordt relaxt gekookt in
andermans keuken, met humor en zelfspot. Het
resultaat: zes afleveringen van 25 minuten, najaar 2005 uitgezonden bij Teleac. Geproduceerd
door René Mendel van Interakt, redactie Denise
van Laar, regie Paul Kramer.
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Eerste Druk met Midas
Bioloog en schrijver Midas Dekkers presenteert
twee seizoenen lang voor de vara het boekenprogramma Eerste Druk met Midas. Iedere keer
is een pas verschenen non-fictieboek het uitgangspunt voor zijn bizarre en onnavolgbare
mijmeringen. Midas Dekkers reist er de hele
wereld voor over, van Indonesië tot Italië en
van de Verenigde Staten tot het Belgische Ieper.
In de voetsporen van de Nederlander Eugène
Dubois trekt hij de binnenlanden van Indonesië in om de zoektocht naar de missing link
te reconstrueren. Dekkers laat zich kleden in
Florence, bezoekt apenwetenschapper Frans
de Waal in Amerika en huilt achter beregende
ruiten over melancholie.
Triviale onderwerpen krijgen bij hem het gewicht van de wereld, grote thema's weet hij terug
te brengen tot banale alledaagse verhalen.
Er zijn twee series gemaakt; in 2000 een reeks
van 11 afleveringen en in 2001 een van 13 afleveringen, elk van 25 minuten. Producent: idtv,
redactie Clare Brouwer, regie Paul Kramer.

- 125 -

P

Paul Kra
regie voo

Documentaires 2001-2011

Muziekspecials
1999-2003
MUZIEKSPECIALS (1999-2003)

- 127 -

P

Paul Kra
regie voo

Documentaires 2001-2011

noa now

ANDREA
BOCELLI
SOGNO
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Muziekspecials
Rosenberg Trio

Andrea Bocelli

Noa

De zigeuner muziekgroep The Rosenberg Trio
speelt zonder bladmuziek. Die kunnen de leden
niet lezen. Toch is hun gitaarspel loepzuiver en
ritmisch volkomen in de maat. Hoe dat kan?
Vaders weten hun zonen al op jonge leeftijd
enthousiast te maken voor het gitaarspel van
helden als Django Reinhard. Jong en oud treden
veel samen op, op familiefeesten, of zomaar als
er een gezelschap bijeen is in de woonwagen, of
onderweg naar festivals.
De muziekspecial Gevoelige Snaren laat deze
volharding zien. Drie topgitaristen spelen de
sterren van de hemel in opzwepende ritmes.
Daar omheen wordt het leven geschetst dat de
mannen leiden temidden van hun familie in het
woonwagenkamp. Een Ivo Niehe productie voor
Universal Music en de tros, regie Paul Kramer.

Andrea Bocelli's muziek zweeft tussen het
klassieke en het moderne repertoire. Aria's uit
beroemde opera's zijn zijn handelsmerk. Toch
zingt hij even gemakkelijk klassiek geworden
popsongs als Time to say goodbye.
Andrea Bocelli neemt de kijker in deze special
mee naar zijn geboortegrond Toscane. Op zijn
cd Sogno (Droom) zingt hij over zijn ouders en
over Italië. We gaan met hem mee op tournee,
o.a. naar Tsjechië, waar Bocelli erg populair is.
En we zien iets van het dagelijks leven van de
blinde zanger temidden van (toen nog) vrouw
en kinderen.
Een Ivo Niehe productie voor Universal Music,
regie Paul Kramer. Het programma is in een
30 en een 50 minuten versie meerdere malen
uitgezonden door de tros.

Voor de Israëlische zangeres Noa verandert haar
leven drastisch na de geboorte van haar zoon
Ayehli. In poëtische songs zingt ze over haar
gevoelens voor hem en hoe het vanaf nu niet
meer alleen om háár draait in het leven.
We volgen Noa op een tournee langs schilderachtige plekken in Italië en we zien haar dagelijks leven thuis in Israël. In de special vertelt
Noa indringend over het Palestijns-Israëlische
conflict en hoe de angst voor aanslagen haar
leven soms verlamt.
Verschillende songs van de cd Noa Now zijn
verfilmd met behulp van een antieke 16 mm
filmcamera. De opnamen zijn gemaakt op locatie in Italië en aan de Nederlandse kust. Een
Waterland productie voor Universal Music, regie
Paul Kramer, uitgezonden door de nps.

10 YEARS THE ROSENBERG TRIO
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Zeezucht in Museum Beelden aan Zee
Wat drijft de mens naar zee? De badgast om af
te koelen, te ontspannen en naar mooie mensen
te loeren. De landrot om te mijmeren over verre
verlangens, het liefst achter de horizon. De zeeman
om zijn brood te verdienen, in verre havens. De
dichter om het onzegbare te benoemen.
Tijdens jarenlange wandelingen, in soms te
hete en dan weer te natte seizoenen, slenterde
Paul Kramer langs de randen van het land; van
Nederland, Curaçao, België, Duitsland, Engeland,
Spanje, Italië, Marokko, Scandinavië, Rusland en
Japan. De foto's werden genomen met een oude
6x6 camera, op ouderwetse filmpjes. Die werd
steeds scheef gehouden, waardoor de kenmerkende ruiten ontstonden.
Het resultaat: een fotoboek met 126 foto’s; over
de zucht van mensen naar rust en ruimte, naar
avontuur en naar hun noodlot. Met een voorwoord
van Hans Rooseboom, conservator Fotografie
van het Rijksmuseum. Plus een tentoonstelling op de mooiste plek voor dit onderwerp:
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, van
28 september 2007 tot en met 27 januari 2008.
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Zeezucht fotocolumn

Zeespiegelstijging

D

e zee stijgt al een tijdje en dat valt eigenlijk niemand op. Er is
nog geen duinpan ondergelopen, geen wandelaar mee in zee gesleurd
en geen zeehond verdronken. Maar de zeespiegel stijgt een paar keer per
jaar ook zomaar. Niet door smeltwater van noordelijke ijskappen, maar
door een combinatie van springvloed en harde wind. Die stuwen de zee zo
hoog op dat de zeehaven van Den Oever bijna verdwijnt.
Normaal is het verschil tussen eb en vloed in de kop van Noord-Holland
minder dan twee meter. Het water stijgt bij vloed een metertje boven nap en
daalt er bij eb tot een metertje onder. Tot 1 maart 2008. Die zaterdag woei het
hard, onder een stralende zon. De voorspelling voor de waterhoogte bij vloed
was maar liefst 2.80! Het water kwam uiteindelijk nog hoger: het bereikte
3.00. Ter vergelijking: toen de verwoestende stormvloed in februari 1953
Zeeland en delen van Zuid-Holland overspoelde was de waterhoogte 3.70.
Hoe verdrinkt een haven? De boten drijven mee naar boven. De touwen
leiden nu naar bolders onder water. Geen schip is meer te bereiken, want
alle kades staan blank. De weg is weg. In de grote visafslag aan de haven staat
een halve meter zee. Bij het zakken van het water zie je pas wat we nog meer
kwijt zijn: zitbankjes, lantaarnpalen, trappetjes en verkeersborden. Net of
de zee ons even wilde waarschuwen: laat die polen niet te snel smelten!

Springvloed

• Den Oever
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Zeezucht in Zuiderzeemuseum
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Zeezucht fotocolumn

Levenslied

A

an zee lijken gevoelens heftiger. Vooral wanneer mannenkoren erover
gaan zingen. Of eenzame troubadours. Een scheiding van geliefden - de
één gaat naar zee, de ander blijft thuis - of het verlangen naar elkaar ná een
lange zeereis; het blijven populaire onderwerpen van de smartlap. Niet in
het minst omdat hou-kou-vrouw-trouw zo lekker rijmt.
In de liedteksten staan regelmatig kromme zinnen als 'Maar hij heeft een
ander al misschien'. Maar wie de teksten regel voor regel uitpluist, stuit ook
op onvermoede schoonheid. 'Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm'
in Vader Abrahams Kleine café aan de haven bijvoorbeeld. Naast veel foute
stijlbloempjes als 'Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen' vind je
pareltjes van poëzie tussen het sentiment: 'Die voor de eerste keer naar zee
ging, en nooit van haaien had gehoord' - uit het onvergetelijke Ketelbinkie.
Als er ergens zeezucht doorklinkt, is het in smartlappen. Ze zitten alleen zo
boordevol stereotypen. Mannen ontmoeten op hun reisje vaak een vrolijk
meisje. De vrouwen thuis wachten en smachten, ze lijden en strijden. De
mannen varen op woelige baren en trotseren veel gevaren, terwijl ze aan
het staren waren. Alleen als ze weer bij elkaar zijn is het fijn: 'In mijn armen
laat ik jou vannacht beleven - alles wat een vrouw een man zou kunnen geven.
Dat was het wachten wel waard.

Smartlap

• Scheveningen
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Zeezucht in Singer Laren
Tegelijk met de expositie Schilders aan Zee, van
Mondriaan tot Munch toont het Singermuseum
in Laren een selectie van negentien Zeezuchtfoto's. De werken hangen in de Van den Brink
galerij, die uitkijkt op de museumtuin.De twee
exposities vullen elkaar mooi aan. De schilderijen van de kusten van Nederland, Duitsland,
Denemarken en Noorwegen komen uit de verzameling van het Museum der Westküste op
het Duitse waddeneiland Föhr. Ze zijn gemaakt
tussen 1830 en 1930 door o.a. Johan Bartold Jongkind, Jozef Israëls, Max Liebermann, Piet Mondriaan en Edvard Munch.
De Zeezucht foto's zijn vanaf 2003 langs dezelfde
kusten genomen. Ze laten zien hoe mensen nog
altijd vol verlangen naar zee trekken en hoe ze
daar hun eenzaamheid proberen te verdrijven.
Met milde ironie tonen de foto's het altijd zo
zichtbare gedrag van mensen aan zee.
Tegenover de Zeezucht foto's staat de onlangs
gerestaureerde Denker van Rodin. De expositie
in Singer Laren loopt van 28 februari tot en met
28 mei 2012. Volgens een suppoost verlaten veel
bezoekers de druk bezochte tentoonstelling
met een glimlach.

SINGER LAREN
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Trouw over Zeezucht

#
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Zeezucht 3: Schuldig Landschap
De derde stap in het Zeezucht project onderzoekt,
soms niet aan zee, de beladen geschiedenis van
een plek, bijvoorbeeld door oorlogsherinneringen. De bevrijding van Europa van het juk van
Hitler-Duitsland begon op D-Day op de stranden
van Normandië. De geallieerde invasiemacht
landde daar onverwacht in de vroege ochtend
van 6 juni 1944. Nog steeds zijn aan de kust
de restanten te zien van die bloedige opmars:
havenhoofden, landingsvaartuigen en tanks
vullen de badstranden en boulevards. Het is
moeilijk hier gewoon een dagje naar het strand
te gaan. Voor je het weet loop je tegen een loop
op. Toch tikt de tijd gewoon door en is het ieder
jaar opnieuw vakantie. Kinderen willen dan over
het strand rennen, ouderen zitten graag in een
verkoelende zeewind.
Zeezucht kijkt hoe de geschiedenis van een
plaats vecht tegen de huidige tijd. Wint hier de
historie of het badpak? De reis voert langs Franse
stranden en de oorlogskerkhoven van de Eerste
en de Tweede Wereldoorlog via de bunkers van
de Atlantic Wall naar Berlijn, naar de restanten
van de Muur en de andere oorlogsmonumenten
van de hoofdstad. Op beladen plekken gaat het
dagelijks leven gewoon verder. De term Schuldig
Landschap komt van de kunstenaar Armando.
Toch is de derde Zeezucht serie niet somber.
Er is aandacht voor bizarre gebeurtenissen:
voor de opmars van halfnaakte toeristen op de
slagvelden, voor de tank als klimrek en voor de
onverwachte strijdlust van olifanten.

Uitstapje

Slagveld

• Berlijn • Duitsland

• Pointe-du-Hoc • Frankrijk
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Onder schot

• Arromanches-les-Bains • Frankrijk

Mensenzee

• Etaples • Frankrijk
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Zeezucht fotocolumn

Landing

V

oordat de geallieerden de kust van normandië bestormden om
Europa te bevrijden, repeteerden ze eerst in Engeland. De kust van Devon
lijkt namelijk op het strand van Utah Beach. Drieduizend bewoners uit het
gebied werden gedwongen geëvacueerd. Velen hadden nooit eerder hun dorp
verlaten. De grote oefening Operatie Tijger vond plaats tussen 22 en 30 april
1944. Tien landingsvaartuigen en 30.000 manschappen deden mee. Op zee,
bij de ingang van Lyme Bay, beschermd door twee Engelse kanonneerboten.
Op 27 april loopt de landing gesmeerd. Maar op 28 april ontdekken Duitse
marineschepen vanuit Cherbourg het geallieerde konvooi. Ze torpederen
drie schepen. Twee zinken er, één weet brandend de kust te bereiken. Bij
de Duitse aanval komen 638 soldaten om. Bij de landing daarna vallen nog
meer slachtoffers: 308 manschappen worden gedood door friendly fire.
Hoe kon dat? Eén van de twee kanonneerboten was in reparatie. De Engelsen hadden het de Amerikanen niet doorgegeven. Britse schepen zagen de
Duitsers op zee al aankomen. Dat bericht bereikte de landingsvloot alleen
niet omdat de Britse en de Amerikaanse legerleiding op andere frequenties
opereerden. Britse troepen aan land signaleerden de Duitse schepen ook,
maar mochten niet vuren, anders zouden ze de oefening verraden. De verdedigende linie schoot op bevel van Generaal Eisenhower met scherp, om
de oefening realistisch te maken. 946 soldaten sneuvelden al vóór D-Day.
De eerste landingsdag in Normandië telde 'maar' 200 slachtoffers..

Superman

• Berlijn • Duitsland
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CV
1956
1968
1974

1977
1978

1980

1983
1986

1990

2000

2002

2003
2012

2014

2016

Geboren 15 mei 1956 in Heemstede.
Atheneum-B, zes jaar (1968-1974)
Nederlandse Film- en Televisie
Academie, Amsterdam, vier jaar
(1974-1978).
Stages bij Polygoon Journaal en vara.
Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten, Amsterdam, afdeling visuele
communicatie, één jaar (1978-1979).
Freelance programmamaker voor
diverse opdrachtgevers, bijlages voor
Vrij Nederland.
Als regisseur-producer in vaste dienst
bij de rvu educatieve omroep.
Vijf seizoenen informatieve
programma's en documentaires
geregisseerd voor de nos (1986-1990).
Freelance regie voor opdrachtgevers
en omroepen o.a. via Signum en Ivo 		
Niehe Produkties. Ook dramaproducties.
Twee seizoenen regie voor boekenprogramma Eerste Druk met Midas
voor de vara (2000-2001).
Tien jaar Museumgasten en specials 		
over kunst voor de avro, documentaires
voor avro Close Up (2002-2011).
Begin fotoproject Zeezucht met twee
boeken en drie exposities in musea.
Programma's voor musea, film over 		
Den Haag, driedelige serie over Koning
Willem i,ii en iii en lange Mediafonds
documentaire over Dario Fo.
Ontwikkeling van serie over beeldentuinen Gardens of Wonder, film voor de
Raad van State, lange documentaires
over kunstenaar Arie Schippers.
Zeezucht documentaire de Pier.

Producenten & omroepen:

Opdrachtgevers:

- avro
- Cine/Vista
- Expertdocs
- Fatusch Productions
- idtv
- Interakt
- ikon
- John de Mol Produkties
- Ivo Niehe Produkties/ Niehe Media
- Omroep max
- ngn produkties
- nos
- nps
- rvu educatieve omroep
- rtl 4
- Sarphati Media
- Signum Informatieprojecten
- Teleac not
- tros
- Veronica

-
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abn Amro
Aegon
Algemene Rekenkamer
De Nieuwe Kerk, Amsterdam
Dierenbescherming
Drents Museum, Assen
Hermitage, Amsterdam
Fondation Custodia
Gemeente Den Haag
Groninger Museum
klm Cargo
Koninklijke Marine
Ministerie van Volkshuisvesting
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
Museum Het Valkhof, Nijmegen
Nederlandse Spoorwegen
Philips
Prins Bernhard Cultuurfonds
ptt Post
ptt Telecom
Rabobank
Raad van State
Rijksvoorlichtingsdienst
Shell
Singer Laren
Terre des Hommes
Universal Music
Vewin
Voorlichtingsbureau voor de voeding
Zweeds Verkeersbureau
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Projecten
Documentaires vóór 2012
- Jan Sluijters, schilderbeest. Het bekende en onbekende oeuvre van een van Nederlands bekendste
schilders. avro Close Up 2011, 52 min.
- Een portret van Paul Citroen. Hoe Bauhaus kunstenaar en alleskunner Paul Citroen te vroeg in
zijn carrière piekte. avro Close Up 2011, 52 min.
- De moderne mecenas. Waarom stichters van
een Fonds op Naam de Nederlandse cultuur
verrijken. avro Kunstuur 2011, 52 min.
- De Denker van Anna. Hoe de Denker van Rodin
uit Singer Laren na een roof werd gerestaureerd.
avro Close Up 2011, 52 min.
- Ode aan De Rotterdam. Over de redding van
het Stoomschip Rotterdam, het oude vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn, een schip
vol kunst. avro Close Up 2008, 52 min.
- Verliefd op Titia, een Hollands icoon in Japan. Hoe
de Friese Titia Bergsma Japanse kunstenaars
twee eeuwen lang wist te betoveren. avro Close
Up 2008, 52 min.
- Mooi uit Marokko. Moderne Marokkaanse designers laten zich inspireren door het eeuwenoude handwerk. avro Close Up 2004, 52 min.
- Noa now. Special van 35 min. over de Israëlische
zangeres Noa. Portret plus op 16 mm film gedraaide muziekclips. Opdrachtgever Universal,
uitgezonden bij nps in 2003.
- Sultans van de Mode. Het modeleven in Istanbul,
de stad op de spannende grens tussen Oost en
West. avro Close Up 2001, 52 min.
- The Making of Heaven. Jeroen Krabbé verfilmt
het boek van Harry Mulisch: 'The Discovery of
Heaven', avro Close Up 2001, 52 min.
- Gevoelige Snaren, 10 jaar The Rosenberg Trio. Over
virtuoze gitaristen. Universal, 2001, 35 min.
- Andrea Bocelli, the italian dream. tros & Universal 1999, 35 en 50 min. versies

- Miljoenen voor onsterfelijkheid. Nederlandse
mecenassen, avro 1999, 50 min.
- Simply Bruna. Filmisch portret van tekenaar
Dick Bruna, avro 1995, 50 min.
- Met blijdschap geven wij kennis. Waarom mensen
kunst en cultuur steunen, avro 1994, 50 min.
- Flying Navy. Geschiedenis van de Marine Luchtvaartdienst, tros 1992, 35 min.
- Rocky in de Pijp. Portret van Marokkaanse bokser, nos 1991, 25 min.
- Welkom in Friesland. Asielzoekers op het Friese
platteland, nos 1991, 25 min.
- Zeven ideeën om iets weg te geven. Hoe steun je
kunst ? nos 1990, 50 min.
- Hier waak ik. Het werk van de Algemene Rekenkamer, nos 1989, 50 min.
- Een relatie met AIDS. Twee AIDS-patiënten een
jaar lang gevolgd, nos 1989, 45 min.
- Drie kwartier drie. Openingsdocumentaire voor
het Derde Net, nos 1988, exact 45 min.
- De andere kant van kanker. nos 1982, 50 min.
- Dag Dieren! Over hoe mensen tweeslachtig met
dieren omgaan, avro 1981, 35 min.
- Van een andere orde. De lange strijd van oudMaagdenhuis idealisten, nos 1979, 50 min.

Drama
- Consult. Dramaserie die speelt in een praktijk
voor psychotherapie met o.a. Marc Klein Essink
en Renée Fokker. tros 1996, regie voor 4 van 13
afleveringen van 50 min.
- Job op Schokland. Henk van Ulsen als de Bijbelse
figuur Job. ikon 1992, 50 min.
- Recht voor z'n Raab. Verhalen uit de praktijk
van Mr. Max Moskowicz naar een scenario van
Gerard Soeteman. André van den Heuvel speelt
Mr. Raab. 1992, aflevering: 'Het Mes'. nos 1992.

Televisieseries
- Museumgasten, avro-serie, 10 jaar met bekende
Nederlanders naar het museum: 211 afleveringen & specials gemaakt van 19 minuten, van
2002 t/m 2011.
- Hollands Design, 2 van 7 afleveringen van 19
min. over grafisch ontwerpen en gebruiksdesign,
uitgezonden in avro Kunstuur, 2009.
- De moderne mecenas, voor Prins Bernhard Cultuurfonds & avro, 6 x 9 min. 2007
- Patat, pom of pasta? Koken in andermans keuken. Teleac 2005, 6 x 25 min.
- Kunstblik Kort, portretjes, avro 2002, 4 x 9 min.
- Eerste Druk met Midas, boekenprogramma van
Midas Dekkers. vara 2001, 13 x 25 min.
- Eerste Druk met Midas, boekenprogramma van
Midas Dekkers. vara 2000, 11 x 25 min.
- Wetenshoppen, 'winkelen in de wetenschap'.
Teleac 1998, 2 van 10 x 25 min.
- 't Zit in de familie, serie over erfelijkheid met
Hans Emans. Teleac 1998, 8 x 25 min.
- Ooggetuige, reportages met Ruud Terweijden.
rtl 4 1997, 4 x 50 min.
- Een Breder Beeld, Koos Postema over gebruik
van nieuwe media. Teleac 1996, 2 x 35 min.
- De Mix, wereldmuziek in Nederland. ikon1995,
4 x 25 min.
- Een Tevreden Natie, de geschiedenis van Nederland, door Ivo Niehe naar het boek van Maarten
van Rossem. tros 1994, 3 x 50 min.
- Ooggetuige, reportages voor rtl 4, 1993, 4 van
13 afleveringen van 50 min.
- Exotisch koken met kruiden, smaak maken met
kruiden, Teleac 1993, 8 x 25 min.
- Exotisch koken, de groentes van de uitheemse
keukens. Teleac 1992, 7 x 25 min.
- Summertime, zomergenoegens met Anita Witzier. Veronica 1991, 4 x 25 min.

- Lopend Vuur, mediarubriek met Philip Freriks
en Leoni Jansen. nos 1990-1991
- Voor niks gaat de zon op, consumentenrubriek
voor achtergronden. nos 1986-1990
- Levende Rituelen, rituelen binnen verschillende
godsdiensten. rvu 1985, 4 x 25 min.
- De Groene Tafel, programma waarin de burger
moet beslissen. rvu 1984, 6 x 25 min.
- Door dik en dun, vriendschappen tussen tegenpolen. rvu 1984, 6 x 25 min.
- De Bron, inspiratiebronnen van kunstenaars.
rvu 1983, 6 x 25 min.

Losse uitzendingen
- Beeldenstorm special, Henk van Os en h.m. de
Koningin in het Stedelijk Museum, avro 2001.
- De Prins van Oranje op werkbezoek. Ivo Niehe
bezoekt met Prins Willem-Alexander een aantal
hartpatiënten. tros & Hartstichting, 2000.
- CliniClowns, kleine filmpjes in fondsenwervend
programma voor de tros, 1999.
- Kinderen en kanker, tros & kwf, 1999.
- Kinderen in Rusland, special voor SchoolTVWeekjournaal, not 1998.
- Kanker, de lange weg naar nieuwe behandelingen,
tros & kwf, 1998.
- Kanker in de familie, tros & kwf 1997.
- Industrieel Erfgoed. Teleac 1996, 1 aflevering
uit serie.
- Digitale Docenten, Teleac 1995.
- Sport maakt vrienden, ohm 1994.
- Terre des Hommes, tros 1994.
- Nieuw Rotterdams Peil,rvu 1992.
- Clip City, videoclip manifestatie in Groninger
Museum, Veronica 1990.
- Angst voor aids, avondvullend programma over
beroepsrisico's, NOS 1989.

- Afasie, de ziekte, nos 1988.
- aids-avond, avondvullend voorlichtingsprogramma, nos 1987.

Programma's in opdracht
- Ik ben ook mecenas. Corporate voor Stichting
Kunst & Zaken 2008, 14 min.
- De moderne mecenas. Corporate voor het Prins
Bernhard Cultuurfonds 2007, 16 min.
- Een Fonds op Naam. Corporate voor Prins Bernhard Cultuurfonds, 2003.
- Mi Senti ? Can You Hear Me ? De zendmasten
problematiek in Italië. Nokia 2000.
- 't Zit in de lucht. Zin en onzin over zendmasten,
Nokia 1999.
- Alles in huis. Corporate voor het Nederlands
Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek
ziekenhuis, 1999.
- Arbo-tour. Trainingsvideo o.l.v. Peer Mascini,
msd 1998.
- Green Auditing, a global challenge. Meertalig
programma voor internationaal congres van
Rekenkamers, in opdracht van de Nederlandse
Algemene Rekenkamer, 1998.
- Verkiezingsspotje met Wim Kok. PvdA 1998.
- De Decemberzegel™. Jonge ontwerpers maken
een nieuwe Kerstzegel. kpn 1997.
- Het Nieuwe Werken. kpn Telecom 1997.
- In Fase. Veiligheids cd-rom voor msd, inclusief
spelscènes o.l.v. Peer Mascini. Opdrachtgever:
Van Rietschoten & Houwens 1997.
- Zeg 't maar. Interne video over samenwerken.
kpn Telecom 1996.
- Update & TV Europe. Motivatieprogramma's
voor internationale Philips-vestigingen, 1995.
- Een vermogende relatie. Trainingsvideo voor
private bankers van abn Amro, 1995.

- Het geheim van de verdwenen orchidee. Waarom
Nederland verdroogt. Vewin 1994.
- Voor de verandering. Veranderingen invoeren
bij de Rabobank, 1994.
- Waters of life. Ministerie van vrom 1994.
- Naar de beurs. kpn 1994.
- De banen van Schiphol. Werken en uitbreiding
van Luchthaven Schiphol 1994.
- De kleuren van Aegon. Aegon 1994.
- Een nieuw zegeltje. Shell 1993.
- Secondenwerk. Motivatievideo over het op tijd
rijden. ns 1993.
- Hoe maak je het met beton ? Instructievideo's
voor bouwvakkers, met spelscènes met 		
Frank en René Groothof. vnc 1991.
- A winning team. Motivatievideo voor klmCargo,
1991.
- Zwerven door Zweden. Toerisme in het hoge
Noorden, Zweeds verkeersbureau, 1983.
- Direct Mail. Beter richten met postreclame.
ptt, 1981.
- De Maaltijdschijf. Over gezonde voeding.
Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1980.
- Stadsvernieuwing. Voorbeeldprojecten voor
Ministerie van Volkshuisvesting, 1980.

televisieseries (2000-2011)
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Programma's voor musea
- Making Mandela. Kunstenaar Arie Schippers
werkt twee jaar aan een 3,5 meter hoog beeld
van Nelson Mandela. Het moment: als hij in
1990 na 27 jaar Robbeneiland zijn vrijheid tegemoet loopt. Tentoonstellingsfilm voor Museum
Beelden aan Zee. In hd, 30/50 minuten, 2012.
- Jodendom, een wereld vol verhalen. Scheidend
directeur Ernst Veen op reis door Israël, waar hij
moet onderhandelen over de Dode Zee-rollen en
een wereldberoemd schilderij van Marc Chagall.
50 min. programma draait vier maanden in hd
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, 2011-2012.
- Oman, twee tv-specials van 18 min. met Cilly
Dartell over deze oliestaat in de woestijn n.a.v.
tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. hd-projectie van 25 min. 2009.
- The Unexpected: Museumgasten-special met
acteur Serge-Henri Valcke over de collectie
kunstenaarskeramiek van het sm's (=Stedelijk
Museum 's Hertogenbosch). De 19 min. video
draait drie maanden op de tentoonstelling, 2009

- Het album van Roosje van Lelyveld. 11 minuten
programma voor tentoonstelling in Singer Laren over een jong meisje dat beroemde schilders
en dichters verleidde tot een artistieke bijdrage
aan haar album, 2008-2009.
- Luxe & decadentie aan de Romeinse Goudkust.
Twee Museumgasten specials van 19 min. Met
hoogleraar Eric Moormann en schrijfster Rosita
Steenbeek naar de Baai van Napels. Uitzendingen en tentoonstellingsfilms voor Museum Het
Valkhof in Nijmegen, 2008.
- Eerste Druk met Midas. Het vara-programma
uit 2001 over de Nederlander Eugène Dubois, die
ooit de missing link vond, draait maandenlang
in de filmzaal van Museum Naturalis in Leiden
bij een tentoonstelling over de aapmens, 2008.
- Go China. Drie Museumgasten-specials van
19 min. over het terracottaleger in Xi'an en de
moderne kunst in Shanghai en Beijing; draaien
ook op de diverse exposities in het Drents Museum in Assen en het Groninger Museum, 2008.

- Zuiderzeemuseum-Enkhuizen: Museumgasten
aflevering met Jan Keizer en Margriet Vroomans
is in 1000-voud meegestuurd met het museumblad 'Land of Water', 2009.

- Van Gogh & Co. In een Museumgasten-special
van 19 min. volgt Mieke van der Weij kunstenaars met een verstandelijke beperking die topstukken van Singer Laren interpreteren. avro
uitzending en tentoonstellingsfilm in Singer
Laren, 2008.

- Realisme uit Leipzig, twee Museumgasten specials van 19 min. met Pernille La Lau, over de
kunstenaarsstroming Leipziger Schule, draaien
vier maanden op tentoonstelling in het Drents
Museum in Assen, 2008-2009.

- Art Nouveau. Twee Museumgasten-specials
van 19 min. voor de avro, opgenomen in St. Petersburg; met expert Frans Leidelmeijer. Ook
tentoonstellingsfilms voor de Hermitage Amsterdam, 2007.

- Symbolisme in Frankrijk. Philip Freriks bezoekt
Lucile Audouy. Een Museumgasten special voor
de avro en de openings- en tentoonstellingsfilm voor Singer Laren, 2007.

Kunst

Journalistiek

- Zeezucht - wat drijft de mens naar zee?
Fotografie & tekst: Paul Kramer.

- 'Rechtstreeks uit de Singer Concertzaal in Laren'.
De televisiegeschiedenis van Singer Laren, gepresenteerd door Mies Bouwman. Tentoonstellingsfilm rond jubileum, 2006.

Expositie in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen van 28 september 2007 t/m 27 januari
2008. Met uitzicht op zee! Na de tentoonstelling
zijn drie werken opgenomen in de vaste collectie van het museum.

- De uitvaartindustrie, bijlage Vrij Nederland (geschreven met Jannetje Koelewijn) over de steeds
onpersoonlijkere uitvaartfabrieken. Verschenen
op 12 januari 1985.

- Istanbul, de stad en de sultan. Twee specials van
19 min. voor de avro en aparte versie voor vertoning gedurende vier maanden in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam, 2006.
- De miljoenen van Pieter Teyler. avro uitzending
en tentoonstellingsfilm van 19 min. voor Teylers
Museum in Haarlem. Over een mysterieuze man
die met zijn vermogen de basis legde voor het
oudste museum van Nederland. Presentatie
Dieuwertje Blok, 2006.
- Onze man in Caracas. Portret van 35 min. van de
Nederlandse beeldhouwer Cornelis Zitman, die
leeft in Venezuela. Vier keer uitgezonden door
de avro, drie maanden lang tentoonstellingsfilm in museum Beelden aan Zee, 2006.
- Welkom in de medina. Korte versie van documentaire 'Mooi uit Marokko' voor de Nieuwe
Kerk in Amsterdam. Draait drie maanden in
een filmzaal op de expositie, 2004.
- Mooi uit Marokko. De documentaire van 50 min.
wordt meer dan een jaar vertoond op expositie
over moderne Marokkaanse kunst in het Wereldmuseum in Rotterdam, 2004.

Fotoboek 'Zeezucht': 208 pagina's, 126 kleurenfoto's, uitgegeven door United Media Company/
Strengholt. Voorwoord van Hans Rooseboom,
conservator Fotografie van het Rijksmuseum.
Aankoop in 2010 door het Zuiderzeemuseum
van tien grote foto's van 100 x 100 cm.De tien
werken maken nu deel uit van de Rijkscollectie.

- Verder leven met kanker, bijlage Vrij Nederland.
Portretten van kankerpatiënten en - als eerste van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis
in Amsterdam. 21 augustus 1982.

Pro Deo
- Fast Opera Productions, een groep professionele muzikanten, schrijvers en zangers maakt
operaclips over actuele zaken. Siliconen (2012)
gaat over lekkende borsten door kapotte PIP
implantaten: http://youtu.be/gLXEU82h-tQ.
Olympische Spelen (2012) volgt de oosteuropese
kogelstootster Svetlana die na haar Olympische
zege afscheid neemt van haar tirannieke trainer:
http://youtu.be/3XESfu-yU6w. Plus een arme
Kerstclip: http://youtu.be/eKSkAV8iAdU.

televisieseries (2000-2011)

Expositie in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
van 30 oktober 2010 t/m 27 maart 2011 van dertig
Zeezuchtfoto's: de tien aankopen plus twintig
andere foto's uit de serie.
Het boek 'Zeezucht fotocolumns' verschijnt, met
foto's en puntige teksten. Uitgever d'Jonge Hond
(samen met Waanders opgegaan in Wbooks).
Expositie in Singer Laren, samen met de tentoonstelling Schilders aan Zee, van Mondriaan tot
Munch. 19 Zeezucht foto's hangen van 28 februari
t/m 28 mei 2012 in de Van den Brink Galerij van
het museum. In drie maanden komen 60.000
bezoekers kijken.

Eric Moormann en Rosita Steenbeek in Pompeï.

- Atelierfilmpje voor kunstenares Cathalijn Wouters, gemaakt met Martijn Tervoort (2011):
www.cathalijnwouters.nl/video
- De Weekendschool, Bijlmermeer, Amsterdam.
Workshop gegeven aan kinderen over het beroep
regisseur, 2007.
Atelier van Cathalijn Wouters.

Zeezucht documentaire over de Pier.

			

Olympische Spelen van Fast Opera Productions.
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